Vodafone Albania sh.a. Marrëveshje për produktet e lidhura me licencën per krijimin e
faqeve në internet (website) dhe produketeve te lidhura me to për përdoruesit
përfundimtarë.
Kushtet dhe Shërbimet
1. Marrëveshja
Ky dokument (“Marrëveshja”) përcakton termat dhe kushtet specifike që zbatohen për:
▪ “Klient”: nënkupton personin fizik ose personin juridik të cilit i ofrohen Shërbimet
▪ “Shërbim” ose “Shërbime”: do të thotë Hostim Uebi; Domenet dhe Dyqani Online i ofruar
nga Vodafone për Klientin sipas kushteve të përgjithshme dhe të veçanta të rëna dakord,
duke përfshirë çdo përditësim që mund t’u bëhet atyre, çdo dokumentacion me shkrim dhe
shërbimet që i shoqërojnë ato.
▪ Vodafone Albania SH.A. (“Shoqëria”),
Duke pranuar këtë Marrëveshje, KLIENTI pranon që:
▪ T’i sigurojë Shoqërisë informacion të vërtetë dhe të saktë në lidhje me KLIENTIN; dhe
▪ Të mirëmbajë dhe përditësojë të gjithë informacionin për ta mbajtur atë të vërtetë dhe të
saktë.
KUSHTET DHE AFATET E KËSAJ MARRËVESHJEJE DUHET TË LEXOHEN ME
KUJDES. DUKE PËRDORUR KËTË SHËRBIM, KLIENTI ËSHTË I DETYRUAR TË
ZBATOJË KUSHTET DHE AFATET E KËSAJ MARRËVESHJEJE.
2. Shërbimi
Shërbimet e ofruara nga Vodafone lejojnë Klientin të krijojë faqen e internetit të shoqërisë së tij
dhe të përcaktojë domenin e tij, duke optimizuar praninë dixhitale të biznesit të tij në një mënyrë
të thjeshtë, intuitive dhe të sigurt. Shërbimet përfshijnë, përkatësisht, por jo ekskluzivisht, vecoritë
e mëposhtme:
2.1. Domenet (hostimi i nën-domeneve ose domeneve të personalizuara);
2.2. Aplikacione për ndërtimin e faqeve të internetit (të cilat lejojnë që Klienti të krijojë me
lehtësi faqet e internetit dhe të përdorë modelet dhe mjetet intuitive);
2.3. Aplikacionet e marketingut (optimizimi i rezultateve në motorët e kërkimit, instalimi i një
bisede në sit, aksesi në statistika dhe shërbime të ngjashme);
2.4. Aplikacione të tregtisë elektronike (lejon krijimin, nga Klienti, të një dyqani të sigurt në
internet, me të gjitha funksionet dhe i lehtë për t’u përdorur);
2.5. Mjetet e menaxhimit (lejon krijimin dhe menaxhimin, nga Klienti, të bazave të të dhënave
të tyre dhe të faqes në internet të shoqërisë së tyre).
2.6. Për qëllimet e sigurimit të Shërbimeve, Vodafone mund të kontraktojë Partnerë, të
emëruar, por jo ekskluzivisht, përgjegjës për Platformën e lidhur me Shërbimet.
3. Kushtet për dhënien e Shërbimeve
3.1. Për të blerë Shërbimet, Klienti duhet të jetë Klient Biznesi Vodafone.
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3.2. Klienti është përgjegjës për përdorimin e Shërbimeve vetëm për qëllimet për të cilat ato
janë synuar, duke qenë i detyruar të pajtohet plotësisht me këto Kushte dhe Afate, si dhe
të gjitha Dokumentet e Kontratës dhe pajtueshmërinë me ligjet në fuqi. Përgjegjësitë e
Klientit do të jenë, por pa u kufizuar në, si më poshtë:
3.2.1. Pajtueshmëria me ligjet në fuqi, përkatësisht, por pa u kufizuar në, ligjet mbi
mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit, reklamat, të dhënat personale dhe shërbimet
e shoqërisë së informacionit;
3.2.2. Klienti merr përsipër dhe është përgjegjës për transmetimin e të gjithë informacionit
të nevojshëm për punonjësit e tij në mënyrë që të sigurojë pajtueshmëri me këto
Kushte dhe Afate, me të gjitha detyrimet e përfshira në Dokumentet e tjera
Kontraktuese dhe me të gjitha detyrimet e zbatueshme ligjore dhe rregullatore.
3.2.3. Klienti është përgjegjës, për aq sa është e mundur ligjërisht, për veprimet dhe
mosveprimet e punonjësve të tij;
3.2.4. Vodafone nuk do të ketë akses në asnjë të dhënë personale të Klientëve ose
punonjësve ose përdoruesve të tij, përveç atyre që janë rreptësisht të nevojshme për
zbatimin e Dokumenteve të Kontratës, duke i vendosur Klientit detyrimin për të
përmbushur legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale në fuqi.
3.2.5. Klienti merr përsipër të respektojë dispozitat e legjislacionit në fuqi për përpunimin
e të dhënave personale, duke qenë përgjegjës për përpunimin e të dhënave personale
të krijuara nga përdorimi i Shërbimeve dhe duke informuar punonjësit e tij dhe
përdoruesit e faqes së tij të internetit në lidhje me politikat e zbatueshme të
privatësisë.
3.2.6. Klienti është përgjegjës për përdorimin e Shërbimeve, Uebfaqes së tij dhe/ose
Dyqanit Online, duke iu përgjigjur çdo dëmtimi ose humbjeje që mund t’i ndodhë
Vodafone. Klienti i jep Vodafone të drejtën për një rimbursim, nëse aplikohet;
3.2.7. Do të jetë përgjegjësia e Klientit të lëshojë dhe certifikojë, për qëllime tatimore,
faturat që lidhen me blerjet në Uebfaqen e tij dhe/ose Dyqanin Online.
3.2.8. Për qëllimet e aktiviteteve të kryera në Uebfaqen e Klientit dhe/ose Dyqanin
Online, Klienti është përgjegjës për kontraktimin me subjektet që ofrojnë shërbime
të pagesave dixhitale, si dhe kontraktimin e transportuesve përkatës ose ofruesve të
shërbimeve logjistike, nëse është e zbatueshme;
3.2.9. Klienti është vetëm përgjegjës për mbrojtjen dhe ekzekutimin e kopjeve të
përshtatshme rezervë të të dhënave të tij, programeve kompjuterikë dhe pajisjeve të
përdorura në lidhje me sigurimin e Shërbimeve;
3.2.10.
Klienti nuk mund të transferojë ndonjë të drejtë të hyrjes ose përdorimit të
Shërbimeve tek një palë e tretë, pa autorizimin paraprak, të shprehur dhe me shkrim
nga Vodafone;
3.2.11.
Kontraktimi i këtyre Shërbimeve nuk e përjashton Klientin nga detyrimet
për të marrë masa të tjera të përshtatshme të mbrojtjes, përkatësisht për të zbatuar
mjete të tjera të sigurisë, për të kryer përditësime të rregullta të sistemeve të tij ose
për të marrë masa për të garantuar sigurinë e programeve të tij kompjuterikë (skriptet,
kodet, midis të tjerave). Klienti është i vetmi përgjegjës për miratimin e masave të
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matura dhe të përshtatshme për të mbrojtur të dhënat ose për t’i mbrojtur ato nga çdo
humbje e tyre.
3.2.12.
Vodafone sipas gjykimit të tij të vetëm dhe kur gjykohet e nevojshme mund
t’i kërkojë Klientit të heqë çdo skedar që shkel ose ka të ngjarë të shkelë të drejtat e
Vodafone ose palëve të treta, ose që shkel rregullat ligjore ose këto Kushte dhe Afate,
si dhe të pezullojë ofrimin e Shërbimeve.
3.3. Vodafone nuk është e detyruar të shohë paraprakisht, shikojë, modifikojë ose kontrollojë
çdo përmbajtje të bërë të disponueshme përmes Shërbimeve, dhe për këtë arsye nuk do të
konsiderohet përgjegjës për përmbajtjen e Uebfaqes së Klientëve.

4. Licencë për përdorimin e Shërbimeve
4.1. Vodafone i jep Klientit një licencë personale të revokueshme, jo përjashtuese dhe jo të
transferueshme për të përdorur Shërbimet.
4.2. Klienti kupton dhe do të respektojë, përkatësisht, por jo vetëm, dispozitat e mëposhtme:
4.2.1. Klienti është vetëm përgjegjës për sjelljen e tij dhe për përmbajtjen dhe të dhënat
që lidhen me Shërbimet, si dhe për çdo shkelje të legjislacionit në fuqi dhe çdo Kusht
dhe Afat të kësaj marrëveshjeje.
4.2.2. Nuk do të praktikojë ose inkurajojë praktikën e veprimeve të paligjshme ose
ofenduese të zakoneve të mira;
4.2.3. Nuk do të përdorë Shërbimet për qëllime mashtruese, përkatësisht për kryerjen e
krimeve ose veprave kundër rendit shoqëror;
4.2.4. Nuk do të sigurojë informacion të rremë ose mashtrues;
4.2.5. Merr përsipër të mos fshijë, kopjojë, dëmtojë, redaktojë, modifikojë, ose në asnjë
mënyrë të përdorë në mënyrë të paligjshme ose të paautorizuar markat, si dhe të mos
heqë asnjë njoftim të pronës intelektuale dhe/ose industriale ose njoftimin e të
drejtave të pronësisë
4.2.6. Nuk do ta përdorë në kundërshtim me legjislacionin shqiptar dhe/ose Evropian
dhe/ose që shkel të drejtat e palëve të treta, përfshirë legjislacionin në fuqi të
zbatueshëm në fushën e pronës intelektuale dhe industriale, ndër të tjera, përkatësisht
përdorimin e çarjeve, programim numrash serialë ose ndonjë përmbajtje tjetër që
shkel të drejtat e pronësisë industriale dhe intelektuale të palëve të treta;
4.2.7. Klienti bie dakord të mbajë konfidenciale dhe të sigurojë çdo fjalëkalim ose pajisje
tjetër të hyrjes të siguruar nga Vodafone, në mënyrë që të parandalojë çdo përdorim
të paautorizuar të Shërbimeve;
4.2.8. Klienti është përgjegjës për aksesin/përdorimin e Shërbimeve nga palët e treta,
përmes përdorimit të fjalëkalimeve, çdo kodi autorizimi ose kode sekrete për të
identifikuar aksesin e Klientit, për shkak të sjelljes vullnetare ose të pavullnetshme
të Klientit;
4.2.9. Klienti nuk do të dekompilojë ose përdorë inxhinieri të anasjelltë në softuerin, të
çmontojë ose përndryshe të reduktojë softuerin dhe/ose skedarët e lidhur plotësisht
ose pjesërisht;
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4.2.10.
Klienti nuk do të përdorë softuerin për të publikuar, shpërndarë dhe/ose për
të marrë softuer ose përmbajtje (i) që nuk lidhen specifikisht me softuerin dhe (ii)
nuk kanë të bëjnë me sigurinë (ose ndonjë përditësim të një programi ose
përmbajtjeje të tillë);
4.2.11.
Klienti bie dakord të mos ruajë, lidhë, transmetojë, reklamojë ose vërë në
dispozicion ndonjë fotografi ose materiale që janë të turpshme, kërcënuese, abuzive,
ngacmuese, shpifëse, urrejtëse, diskriminuese ose të kundërshtueshme nga ana
racore dhe etnike. KLIENTI bie dakord të mos përdorë këtë shërbim për të kryer
ndonjë biznes ose aktivitet ose për të kërkuar kryerjen e ndonjë aktiviteti që është i
ndaluar me ligj, shpifës ose kundër ndonjë politike të Shoqërisë. Shkeljet e këtyre
ose ndonjë dispozite tjetër të kësaj Marrëveshjeje mund të rezultojnë në përfundimin
e shërbimeve të ofruara nga Shoqëria me ose pa një njoftim ose periudhë njoftimi,
një njoftim i tillë ose periudha e njoftimit të jepet në diskrecionin e vetëm të
Shoqërisë bazuar në rëndësinë e shkeljes.
4.2.12.
Vodafone rezervon të drejtën të refuzojë shërbimin nëse ndonjë nga
përmbajtjet e faqes në internet, ose lidhje nga faqja e internetit e KLIENTIT,
konsiderohet e paligjshme, mashtruese ose e turpshme, ose përndryshe shkel ndonjë
nga politikat e shoqërisë, në mendimin e vetëm dhe absolut të Shoqërisë. Shoqëria
në përgjithësi nuk kontrollon ose modifikon përmbajtje ose lidhje me origjinë nga
faqja e internetit e KLIENTIT, por rezervon të drejtën (megjithëse nuk është detyrë
e Shoqërisë) të monitorojë ose të heqë, pa paralajmërim, çdo përmbajtje ose lidhje
fyese ose të kundërshtueshme, në diskrecionin e vetëm të Shoqërisë ose me urdhër të
një gjykate ose agjencie rregullatore.
4.3. PAVARËSISHT NGA GJITHCKA NË KËTË MARRËVESHJE, PËRMBAJTJA E
FAQES SË INTERNETIT ËSHTË PËRGJEGJËSIA E KLIENTIT. KLIENTI
PRANON TË DËMSHPËRBLEJË, MBROJË TË MBAJË TË PAPREKUR
SHOQËRINË DHE CDONJËRIN PREJ SHOQËRIVE MËMË, PARTNERËVE
APO FILIALEVE TË SAJ (SUBJEKTET E SHOQËRISË) DHE OFRUESIT E
PALËVE TË TRETA DHE DREJTORËT, OFICERËT, PUNONJËSIT,
KËSHILLTARËT DHE AGJENTËT E TYRE NGA CDO DHE TË GJITHA
PRETENDIMET, DUKE PËRFSHIRË PA KUFIZIM, KEQPËRDORIMIN E CDO
TË DREJTË AUTORI, PATENTE, MARKE TREGTARE, SEKRETI TREGTAR,
TË DHËNA, MUZIKË, PAMJE, APO TË DREJTA TË TJERA TË PRONËSISË,
REKLAMIM MASHTRUES, KONKURRENCË TË PADREJTË, SHPIFJE,
MOSMARRËVESHJE BIZNESI OSE PERSONALE, SHKELJE E PRIVATËSISË
APO TË TË DREJTAVE TË NDONJË PERSONAZHI PUBLIK, SHKELJE TË
NDONJË LIGJI APO RREGULLI PËR DISKRIMINIMIN APO NODNJË TË
DREJTË TJETËR TË NDONJË PERSONI APO SUBJEKTI, OSE NDONJË
HUMBJE TË MOSMARRËVESHJEVE TË BIZNESIT APO PERSONALE,
DËMET, PËRGJEGJËSITË, GJYKIMET OSE MARRËVESHJET, PËRFSHIRË
TARIFA TË ARSYESHME LIGJORE, KOSTO DHE SHPENZIME TË TJERA TË
HASURA NGA SHOQËRIA DHE SECILA PREJ SUBJEKTEVE TË SHOQËRISË
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TË LIDHURA ME KËTË MARRËVESHJE. KUSHTET E KËTIJ SEKSIONI DO
T’I MBIJETOJNË CDO ZGJIDHJEJE TË KËSAJ MARRËVESHJEJE.
5. Domenet
5.1. Klientit do t'i kërkohet, në formularin e shërbimeve shtesë, të sigurojë Vodafone me një
emër domeni në mënyrë që të përdoret, regjistrohet ose transferohet.
6. Detyrimi i Shoqërisë i vlefshëm për Paketat PRO
6.1. Shoqëria do t’i sigurojë KLIENTIT një faqe në internet me shumë faqe (“Faqja e Krijuar”)
që plotëson kërkesat e përshkruara në Specifikimin e Faqes së internetit të ofruara
Shoqërisë nga KLIENTI brenda dhjetë (10) ditëve të punës nga data kur KLIENTI
dorëzon të gjithë Përmbajtjen e Faqes tek Shoqëria, me kusht që KLIENTI të mos kërkojë
ndryshime shtesë, modifikime, dizajne të personalizuara ose punë të ngjashme jostandarde
(“Modifikime të personalizuara”).
6.2. KLIENTI bie dakord të dorëzojë përmbajtjen e faqes në internet jo më vonë se 5 ditë pune
pas datës së regjistrimit (“Periudha e Dorëzimit të Përmbajtjes së Faqes së Internetit).
6.3. Në rast se Përmbajtja e Faqes nuk është marrë pas skadimit të Periudhës së Dorëzimit të
Përmbajtjes së Faqes së Internetit, Faqja e Krijuar do t’i ofrohet KLIENTIT pa
Përmbajtjen.
6.4. Për një periudhë prej 30 ditësh pas datës kur Faqja e Krijuar iu dorëzua KLIENTIT,
KLIENTIT do t’i lejohet të kërkojë 3 rishikime të vogla në Faqen e Krijuar.
6.5. Në rast se KLIENTI kërkon Modifikime të Zakonshme, Shqëria do t’i sigurojë Klientit
Faqen e Krijuar në një kohë të caktuar nga Shoqëria.
6.6. Termat e mëposhtëm do të kenë kuptimet e përcaktuara më poshtë:
6.6.1. “Data e Regjistrimit” do të thotë data që Shoqëria bie dakord të jetë e detyruar nga
kjo Marrëveshje.
6.6.2. “Specifikimi i faqes në internet” do të thotë forma elektronike e plotësuar dhe
dorëzuar nga KLIENTI tek Shoqëria, e cila përfshin informacionin e kontaktit dhe
faturimit, Përmbajtjen e Faqes së Internetit, Kriteret e Dizajnimit të Faqes.
6.6.3. “Përmbajtja e faqes në internet” do të thotë se e gjithë përmbajtja ose informacioni
(duke përfshirë, pa kufizim, çdo tekst, muzikë, tingull, fotografi, video, grafikë, të
dhëna ose softuer), markat tregtare, emrat tregtarë, stilet e tregtisë, logot dhe pronën
tjetër intelektuale në çdo medium, siguruar nga KLIENTI tek Shoqëria.
6.6.4. “Kriteret e Dizajnimit të Faqes së Internetit” është shablloni i faqes në internet të
zgjedhur nga KLIENTI dhe një tregues nëse KLIENTI po kërkon një dizajn standard
të faqes në internet ose një dizajn të faqes në internet me Modifikime të
Personalizuara.
6.7. Shoqëria mund të kryejë detyrimet e saj përmes filialeve, agjentëve ose nënkontraktorëve
të saj (“Siguruesit e Palës së Tretë”), me kusht që Shoqëria të mos lirohet nga detyrimet e
saj sipas kësaj Marrëveshjeje duke përdorur Siguruesit e Palës së Tretë. Shoqëria rezervon
të drejtën, në diskrecionin e saj të vetëm, të modifikojë çdo aspekt të Shërbimit, duke
përfshirë, pa kufizim, çmimet, tiparet dhe Shërbimin.
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7. Detyrimi i Klientit
7.1. KLIENTI do të pranojë të përdorë Faqen e Krijuar vetëm si një faqe në internet, e shfaqur
në një adresë të vetme IP për qëllimin e vetëm të specifikuar në Specifikimin e Faqes së
Internetit, me kusht që KLIENTIT t’i lejohet të krijojë një dublikatë të Faqes së Krijuar
për qëllime rezervë.
7.2. KLIENTI është përgjegjës për përmbajtjen e faqes në internet, duke përfshirë pa kufizim,
saktësinë dhe vërtetësinë e tij dhe për të siguruar që ajo të mos përmbajë ndonjë gabim
drejtshkrimor ose gramatikor.
7.3. KLIENTI është përgjegjës për sigurinë e fjalëkalimeve të tij ose të saj. Shoqëria rezervon
të drejtën të mos ndryshojë fjalëkalimet pa identifikimin e duhur të KLIENTIT, i cili mund
të përfshijë, por nuk kufizohet në, nënshkrimin e KLIENTIT.
7.4. KLIENTI nuk do të dëmtojë reputacionin, sistemet kompjuterike ose programimin e
Shoqërisë, si dhe përdoruesve të tjerë të Shërbimit. KLIENTI bie dakord të mos ndërhyjë,
të ndryshojë ose të rregullojë ndryshe Shërbimin dhe as nuk do të lejojë ose asistojë të
tjerët të abuzojnë ose të përdorin me mashtrim Shërbimin, duke përfshirë por jo kufizuar
në përdorimin e Shërbimit:
7.4.1. Në çdo mënyrë që ndërhyn në mënyrë të paarsyeshme në Shërbimin ose rrjetin e
Shoqërisë, ose hyrjen në të nga persona të tjerë;
7.4.2. Për ndonjë qëllim ose në ndonjë mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në shkelje
të ligjeve në fuqi ose në shkelje të të drejtave të ndonjë pale të tretë, ose
7.4.3. Në një mënyrë për të shmangur pagimin e Tarifave më poshtë.
7.5. KLIENTI do të jetë i vetmi përgjegjës për përdorimin e Shërbimit nga çdo punonjës i tij,
oficerë, drejtorë, agjentë si dhe përdoruesit e tij përfundimtar dhe bie dakord të marrë të
gjitha masat e nevojshme për të siguruar që persona të tillë të përdorin Shërbimin në
përputhje me termat dhe kushtet të kësaj Marrëveshjeje.
7.6. Shoqëria rezervon të drejtën të ndërpresë Shërbimin për ndonjë arsye.
7.7. KLIENTI do të informojë Shoqërinë dhe do ta mbajë atë të informuar në lidhje me çdo
ndryshim të punonjësve, agjentëve ose përfaqësuesve të KLIENTIT që korrespondojnë
me Shoqërinë.
8. Politika e Përdorimit të Përgjegjshëm
8.1. Aktivitete të ndaluara:
8.1.1. Klienti është në shkelje të kësaj Politike nëse merr pjesë ose lehtëson palët e treta
për të marrë pjesë, në aktivitetet e mëposhtme (“Aktivitete të Ndaluara”) gjatë
përdorimit të Shërbimeve:
8.1.2. Merr pjesë në aktivitete që cënojnë, ose përvetësojnë të drejtat e pronës intelektuale
të të tjerëve, duke përfshirë të drejtat e autorit, markat tregtare dhe shërbimin,
sekretet tregtare, piraterinë e softuerit dhe patentat e mbajtura nga individë, korporata
ose subjekte të tjera, ose që shkel privatësinë, famën ose të drejta të tjera personale
të të tjerëve;
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8.1.3. Hyrja në mënyrë të paligjshme ose e paautorizuar në kompjutera, llogari ose rrjete
të palëve të treta, ose përpjekja për të depërtuar në masat e sigurisë në sistemet e një
individi tjetër (shpesh i njohur si “hacking”);
8.1.4. Në veçanti, përdorimi i Shërbimeve për ndonjë nga aktivitetet e mëposhtme:
8.1.4.1.
ruajtjen e të dhënave dhe skedarëve;
8.1.4.2.
magazinimin e të dhënave;
8.1.4.3.
ruajtja e të dhënave rezervë
8.1.4.4.
Shërbime ose programe të bisedës rele të Internetit (“IRC”);
8.1.4.5.
ndarja e skedarëve peer to peer (“P2P”);
8.1.4.6.
bit torrent, serverë lojërash, rrjet proxy server ose bisedë interaktive;
8.1.4.7.
faqet e abonimit ose komunitetet për ndarjen e skedarëve, videove ose
fotove.
8.1.4.8.
Çdo veprimtari e konsideruar e paligjshme.
8.2. Vodafone mund të pezullojë ose zgjidhë Shërbimet e çdo Klienti që merr pjesë në
Aktivitete të Ndaluara. Pas marrjes së një kërkese nga një palë e tretë ose një entitet i
autorizuar ligjërisht, Vodafone mund të heqë përmbajtjen ose të pezullojë hyrjen në faqen
e internetit. Vodafone nuk do të konsiderohet si përgjegjëse për pezullimin e Shërbimeve
ose heqjen e përmbajtjes në rrethana të tilla.
8.3. Përdorimi i hapësirës së pakufizuar në faqen e internetit dhe brezit të
pakufizuar/shërbimeve të pakufizuara të transferimit të të dhënave i nënshtrohet sa vijon:
8.4. Hapësirë e Pakufizuar e Faqes në Internet: Vodafone rezervon të drejtën të rishikojë dhe
monitorojë sasinë e hapësirës së internetit të përdorur nga Klienti. Në rrethana kur sasia e
hapësirës së konsumuar në faqen e internetit ndikon ose kufizon hapësirën në dispozicion
për Klientët e tjerë ose faqet e internetit të cilëve u ofrohen Shërbimet, Vodafone mund të
kufizojë përdorimin e hapësirës së krijuar nga Klientë të tillë ose të ndërpresë ofrimin e
shërbimeve për ata Klientë. Shembuj të një përdorimi të tillë mund të përfshijnë ndarjen e
skedarëve peer to peer dhe lojëra interaktive.
8.5. Gjerësia e Pakufizuar e Brezit: Për të garantuar funksionimin e duhur të Shërbimeve,
Vodafone rezervon të drejtën, sipas gjykimit të saj, të përcaktojë shfaqjen e përdorimit të
tepruar të gjerësisë së brezit. Vodafone mund të kufizojë përdorimin e burimeve nga
Klientë të tillë ose faqe të internetit, ose të ndërpresë ofrimin e shërbimeve për Klientin.
9. Pezullimi dhe Anulimi
9.1. Vodafone rezervon të drejtën të pezullojë Shërbimet, përkatësisht në situatat e mëposhtme:
9.1.1. Për riparime ose shërbime asistence;
9.1.2. Për përditësimin ose optimizimin e herëpashershëm të përmbajtjes ose
funksionalitetit të Shërbimeve;
9.1.3. Në rast se Klienti është ose mund të jetë në shkelje të këtyre Kushteve (përfshirë
mospagimin e shumave që duhen lidhur në lidhje me ofrimin e Shërbimeve) dhe/ose
kushtet e Kontratës për Sigurimin e Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike, në
gjithçka që zbatohet për Shërbimet; ose
9.1.4. Arsye të tjera konkrete për përdorim të paligjshëm të Shërbimeve ose përdorim në
kundërshtim me mirëbesimin dhe zakonet e mira;
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9.2. Përfundimi, për çfarëdo arsye, i cilitdo prej kërkesave ose përbërësve që Klienti duhet të
ketë përmbushur ose pajtuar për të aksesuar dhe përdorur Shërbimet; ose
9.3. pezullim i përkohshëm ose pezullim i përhershëm i Shërbimeve në rast të mashtrimit,
rrezikut objektiv, dyshimit ose provave përfundimtare se mashtrimi është kryer.
9.4. Vodafone rezervon të drejtën të pezullojë ose çaktivizojë Shërbimet, ose të kufizojë hyrjen
e tyre nëse ato zbulohen nga ligji ose nën-ligjet si përmbajtje e paligjshme.
9.5. Vodafone rezervon të drejtën për të çaktivizuar këto Shërbime në çdo kohë, në varësi të
njoftimit paraprak adekuat të dërguar Klientit, përveç në raste të veprimeve të Zotit ose
forcë madhore.
9.6. Shërbimet e hostimit të faqes dhe emrit të domenit do të përfundojnë automatikisht në rast
se Klienti nuk u përmbahet këtyre kushteve dhe afateve ose kushteve të kontratës së
shërbimeve të komunikimeve elektronike, në gjithçka që është e zbatueshme/e pajtueshme
me Shërbimet e marra/të ofruara Klientit nga Vodafone Albania dhe nuk i gjen të dhëna
në këto Kushte dhe Afate.
9.7. Në rast se Vodafone zgjidh këtë marrëveshje, Klienti nuk do të përdorurë më Shërbimet
dhe duhet të fshijë kopjet rezervë. Klienti nuk do të ketë të drejtë për asnjë rimbursim nga
Vodafone që rezulton nga çaktivizimi i Shërbimeve për arsye që i atribuohen Klientit.
9.8. Përfundimi i Shërbimeve nuk do të ndikojë në detyrimin e Klientit për të paguar tarifat
mujore të duhura dhe të papaguara.
9.9. Vodafone rezervon të drejtën për të fshirë çdo informacion nga llogaria e Klientit pas
çaktivizimit të Shërbimeve, duke përfshirë skedarët, bazat e të dhënave, listat e adresave
postare dhe faqet e internetit që janë gjeneruar nga Shërbimet.
10. Rimursimi
10.1.
KLIENTI pranon që Shoqëria nuk zotëron ose ka ndonjë kontroll mbi përmbajtjen,
disponueshmërinë, saktësinë, sigurinë ose ndonjë aspekt tjetër të ndonjë informacioni,
duke përfshirë, pa kufizim, Përmbajtjen e Faqes, informacionin e identifikueshëm
personal, të dhënat, skedarët, fotografitë, ose përmbajtje në çfarëdo forme ose çfarëdo
lloji, (kolektivisht, “Informacioni”) i arritshëm ose mund të jetë i disponueshëm për
KLIENTIN ose përdoruesit e tij fundorë përmes përdorimit të Shërbimit dhe Shoqëria as
nuk monitoron përdorimin e Shërbimit nga KLIENTI ose përdoruesit e tij fundorë, dhe
përveç siç parashikohet këtu, nuk ka kontroll mbi përdorimin e Shërbimit nga KLIENTI
ose përdoruesit fundorë.
10.2.
KLIENTI do të dëmshpërblejë, mbrojë dhe mbajë të paprekshme Shoqërinë nga
dhe kundër të gjitha humbjeve, përgjegjësive ose dëmeve të çdo lloji dhe shpenzimi, duke
përfshirë Tarifat e arsyeshme të këshilltarit, që rrjedhin nga çdo dhe të gjitha pretendimet
nga ndonjë palë e tretë, përfshirë përdoruesit fundorë dhe shpërndarësit “Palët” dhe secila
një “Palë e Tretë”), në lidhje me përdorimin e Shërbimit (dhe pajisjet dhe softuerin
përkatës) ose transmetimin e Informacionit nga KLIENTI ose ndonjë Palë e Tretë ose
ndonjë zbulim me ndonjë mjet të identifikimit personal ose konfidencial informacioni i
siguruar nga palët e treta te KLIENTI dhe që KLIENTI ishte nën një detyrim për të mos
zbuluar ose dështimi i Klientit për të përmbushur detyrimet e tij sipas kësaj Marrëveshjeje.
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10.3.
Shoqëria do të ketë të drejtë të marrë pjesë në mbrojtjen dhe zgjidhjen e çdo
pretendimi të tillë. Ky rimbursim do të mbijetojë nga përfundimi i kësaj Marrëveshjeje.
11. Adresat IP
Shoqëria do t’i caktojë Klientit një adresë të Protokollit të Internetit, e cila do të mbetet nën
kontrollin dhe pronësinë e Shoqërisë. KLIENTI nuk do të ketë të drejtë të përdorë adresën e
Protokollit të Internetit përveç nëse lejohet nga Shoqëria dhe ajo rezervon në diskrecionin e saj
të vetëm të drejtën për të ndryshuar ose hequr çdo dhe të gjithë numrat dhe adresat IP. Shënim:
Shoqëria rekomandon që KLIENTET të përdorin emrin e tyre DNS për skripte dhe detyra të
tjera të automatizuara dhe jo adresën IP, pasi ajo mund të ndryshojë.
12. Garancia
12.1.
KLIENTI pranon që Shoqëria nuk garanton Shërbim të pandërprerë ose pa gabime
dhe se Shoqëria nuk garanton përmbajtjen, disponueshmërinë, saktësinë ose ndonjë aspekt
tjetër të çdo informacioni, duke përfshirë, pa kufizim, saktësinë e drejtshkrimit ose
gramatikës, të gjitha të dhënat, skedarët , Përmbajtja e Faqes dhe të gjitha informacionet
ose përmbajtjet e tjera në çfarëdo forme ose të çdo lloji, të arritshme ose të vëna në
dispozicion të KLIENTIT ose përdoruesve të tij fundorë përmes përdorimit të Shërbimit.
Shoqëria do të lejohet herë pas here të ndërpresë Shërbimin në mënyrë që të sigurojë
mirëmbajtjen e Shërbimit.
12.2.
Garancitë e parashikuara në këtë Marrëveshje janë në vend të të gjitha garancive
dhe kushteve të tjera. KLIENTI me këtë heq dorë nga të gjitha garancitë dhe kushtet e
tjera, të shprehura, të nënkuptuara ose ligjore, duke përfshirë çdo garanci të tregtisë,
përshtatshmërinë e një qëllimi të veçantë, mos-shkeljen ose disponueshmërinë ose
besueshmërinë e Shërbimit.
13. Kufizimi i përgjegjësisë
1. KLIENTI PRANON QË PËRGJEGJËSIA E SHOQËRISË DHE MJETET EKSKLUZIVE
TË KLIENTIT TË LIDHURA ME MOSKRYERJEN E SHËRBIMIT DO TË JENË: (I)
RIPARIMI OSE RREGULLIMI I SHËRBIMIT (II)ATY KU RIPARIMI NUK ËSHTË I
MUNDUR, NJË KREDIT EKUIVALENT QË NUK I TEJKALON FATURIMET NDAJ
KLIENTIT PËR PJESËN E SHËRBIMIT QË NUK U KRYE. PËR CDO PRETENDIM
TJETËR, PËRGJEGJËSIA E SHOQËRISË, NËSE KA, NDAJ KLIENTIT PËR DËME
TË LIDHURA ME PËRDORIMIN E VEPRIMIT, DO TË JENË TË KUFIZUARA TEK
ATO QË JANË PROVUAR SI TË ATRIBUESHME DREJTPËRDREJT SHOQËRISË
DHE NË ASNJË RAST NUK DO TË TEJKALOJNË TOTALIN E TARIFAVE MUJORE
TË AGREGUARA TË PAGUARA NG AKLIENTI GJATË PERIUDHËS KUR KËTO
DËME JANË PËSUAR, DUKE MOS TEJKALUAR 3 MUAJ. NË ASNJË RRETHANË
SHOQËRIA, AGJENTËT E SAJ, FURNIZUESIT OSE NËNKONTRAKTORËT NUK D
TË MBAJNË PËRGJEGJËSI NDAJ KLIENTIT APO PALËVE TË TRETA PËR
NDONJË PËRGJEGJËSI TË TËRTHORTË, HUMBJE APO CFARËDOLLOJ DËMI,
SHKAKTUAR NGA NEGLIZHENCA, GABIMI, STATUTI, VLERA E AKSIONEVE,
KONTRATË, LIGJI APO NDONJË SHKAK TJETËR APO LIGJ. KLIENTI PRANON,
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NJEH DHE KONFIRMON QË KUFIZIMET E PËRGJEGJËSISË TË PËRCAKTUARA
NË KËTË SEKSION JANË TË DREJTA DHE TË ARSYESHME NË RRETHANAT
TREGTARE TË KËSAJ MARRËVESHJEJE DHE QË SHOQËRIA NUK DO TA
KISHTE LIDHUR KËTË MARRËVESHJE NËSE KLIENTI NUK DO TË PRANONTE
TË KUFIZONTE PËGJEGJËSINË E SHOQËRISË, AGJENTËVE, FURNIZUESVE
DHE NËNKONTRAKTORËVE TË SAJ NË MËNYRËN DHE MASËN E DHËNË
KËTU.
2. PËR SIGURI MË TË MADHE KLIENTI PRANON QË SHOQËRIA NUK DO TË
MBAJË PËRGJEGJËSI PËR ASNJË HUMBJE TË FITIMEVE, TË ARDHURAVE TË
PRITURA, HUMBJE TË TË DHËNAVE, HUMBJE TË PËRDORIMIT TË CDO
SISTEMI INFORMACIONI, TË ARDHURA TË HUMBURA NGA BIZNESI,
MOSARRITJA E SIGURIMIT TË KURSIMEVE TË PRITURA APO CDO LLOJ
HUMBJE TREGTARE OSE EKONOMIKE QË SHKAKTOHET NGA OS ENË LIDHJE
ME KËTË MARRËVESHJE OSE SIGURIMIN E SHËRBIMIT, EDHE NËSE
SHOQËRIA ËSHTË KËSHILLUAR MBI MUNDËSINË E KËSAJ HUMBJEJE.
3. SHOQËRIA NUK MERR PËRSIPËR ASNJË PËRGJEGJËSI QË LIND NGA (I)
PËRDORIMI I SHËRBIMIT TË DHËNË NGA SHOQËRIA NË KOMBINIM ME
SHËRBIMIN, PRODUKTET OSE PAJISJET E SIGURUARA NGA KLIENTI APO
CDO PALË TË TRETË DHE (II) MOSARRITJA NGA ANA E KLIENTIT PËR TË
PËRMBUSHUR DETYRIMET E TIJ.

14. Forca madhore
Me përjashtim të detyrimeve të pagesës, nëse pengohet përmbushja e kësaj Marrëveshjeje,
plotësisht ose pjesërisht, nga rrethana përtej kontrollit të arsyeshëm të secilës palë, duke
përfshirë, pa kufizim: zjarr, shpërthim, ndërprerje të energjisë, tërmete, përmbytje, veprime të
Zotit, lufta, revolucioni, trazira civile, veprimet e armiqve publik, ligji, rendi, rregullorja,
urdhëresa ose kërkesa e çdo qeverie ose organi i saj përfaqësues ose ligjor që ka juridiksionin,
ose trazirat e punës të tilla si greva, ngadalësime, bojkot, atëherë pala e prekur do të
përjashtohet nga një kjo përmbushje çdo ditë në masën që detyrimet e kësaj pale kanë të bëjnë
me përmbushjen e penguar; me kusht që pala e prekur të bëjë përpjekje të arsyeshme tregtare
për të hequr me shpejtësi shkaqet e tilla të mospërmbushjes.
15. Informacioni i klientit
Me përjashtim të rasteve kur detyrohet me ligj, Shoqëria do të mbajë të gjitha informacionet
jopublike të marra në lidhje me këtë Marrëveshje në lidhje me KLIENTIN dhe përdoruesit e
tij të fundit në konfidencë dhe nuk do t’i zbulojë ato asnjë subjekti tjetër përveç në lidhje me:
(i) lehtësimin e sigurimit të Shërbimit më poshtë, ose (ii) zbatimin e kësaj Marrëveshjeje

16. Përmbajtja
16.1.
Përmbajtja e ofruar nga klienti:
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16.1.1.
Si pronar i faqes në internet, Klienti është personi i vetëm përgjegjës për
përmbajtjen e faqes së tij të internetit. Vodafone nuk është përgjegjës për ndonjë
përmbajtje ose veprimtari në faqen e internetit të Klientit.
16.1.2.
Klienti është përgjegjës për çdo material dhe përmbajtje në faqen e tij të
internetit. Ai garanton gjithashtu që ka marrë të gjitha licencat dhe autorizimet
(përfshirë ato të zotëruesve të të drejtave të pronësisë intelektuale) për çdo
material/përmbajtje në faqen (et) në internet.
16.1.3.
Klienti garanton që çdo material në faqen(et) e internetit, ose përdorimi i
një materiali të tillë, do të jetë në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi
dhe se, megjithëse Vodafone nuk ka asnjë detyrim të censurojë ose monitorojë
përdorimin e Shërbimeve të Klientit, rezervat e Vodafone e drejta, sipas gjykimit të
saj, për të pezulluar ose përfunduar çdo Shërbim që ai mendon se është në
kundërshtim me marrëveshjen, procedurat e sigurisë, të drejtat e pronës intelektuale
të palëve të treta ose dispozitat ligjore në fuqi.
16.2.
Përmbajtja e siguruar nga Vodafone:
16.2.1.
Vodafone mund të sigurojë përmbajtje dhe aplikacione të caktuara që
Klienti t'i përdorë si pjesë e Shërbimeve të saj, përdorimi i kësaj përmbajtjeje i
nënshtrohet sa vijon:
16.2.2.
Vodafone mund të sigurojë përmbajtje dhe aplikacione të caktuara që
Klienti t’i përdorë si pjesë e Shërbimeve të saj, përdorimi i përmbajtjes së tillë i
nënshtrohet sa vijon:
16.2.3.
Vodafone nuk mund të garantojë saktësinë e çdo përmbajtjeje dhe si e tillë
i ofrohet klientit 'siç është' dhe çdo përdorim i përmbajtjes është në rrezikun tuaj; dhe
16.2.4.
Përmbajtja mund të përmbajë kushtet dhe afatet e saj dhe, duke përdorur
këtë përmbajtje, Klienti bie dakord të jetë i detyruar prej tyre.
17. Të drejtat e pronësisë intelektuale
17.1.
Klienti pranon që Vodafone dhe Partnerët e saj zotërojnë të gjitha të drejtat, titujt
dhe interesat që lidhen me Shërbimet, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, të drejtat e
autorit, sekretet tregtare, të drejtat e dizajnit, “Look and Feel” markat e regjistruara tregtare
dhe të drejtat e tjera të pronës intelektuale që ekzistojnë në dhe te Shërbimet.
17.2.
Çdo modifikim i Shërbimeve, duke përfshirë çdo përditësim, zhvillim, përmirësim,
versione të reja ose ndonjë transformim tjetër, përshtatje, përkthim ose shtesë, edhe nëse
bëhet bazuar në idetë, sugjerimet, specifikimet ose kërkesat e Klientit, nuk u jep atyre
asnjë të drejtë në lidhje me te Shërbimet.
17.3.
Fakti që Klienti ka akses në Shërbimet nuk do të thotë që Shoqëria ka transferuar
ndonjë nga të drejtat e Shërbimeve tek Klienti, ajo thjesht i jep Klientit autorizimin për t’i
përdorur ato në mënyrë rigoroze nën këto kushte dhe afate. Vodafone rezervon të gjitha të
drejtat që nuk i janë dhënë shprehimisht Klientit, me anë të të cilave Klienti bie dakord të
mos kontestojë ose pretendojë pronësinë e tij.
18. Dispozita të përgjithshme
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18.1.
Caktimi: KLIENTI nuk mund ta caktojë këtë Marrëveshje pa miratimin paraprak
me shkrim të Shoqërisë. Çdo përpjekje për caktim nga KLIENTI pa një pëlqim paraprak
me shkrim është i pavlefshëm.
18.2.
Marrëveshja e plotë: Kjo Marrëveshje përbën të gjithë marrëveshjen ndërmjet
KLIENTIT dhe Shoqërisë në lidhje me shërbimet e ofruara këtu, duke bashkuar dhe
zëvendësuar të gjitha marrëveshjet e mëparshme (në lidhje me shërbimet e ofruara këtu),
mirëkuptimet dhe përfaqësimet mbi çështjen. Është rënë dakord shprehimisht që nëse
KLIENTI lëshon një urdhër blerje ose dokument tjetër për Shërbimin, ky instrumenti do
të konsiderohet se është vetëm për përdorim të brendshëm të KLIENTIT dhe çdo dispozitë
që përmbahet në të nuk do të ndryshojë ose përdoret në interpretimin e kësaj
Marrëveshjeje.
18.3.
Benefiti: Kjo Marrëveshje do të jetë detyruese dhe e dobishme për përfitimin e
Shoqërisë dhe KLIENTIT dhe pasardhësve të tyre përkatës dhe caktimeve të lejuara.
18.4.
Ligji dhe vendi i qeverisjes: Kjo Marrëveshje do të drejtohet nga dhe interpretohet
në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë. Ndalohet përdorimi i Shërbimit në çdo
juridiksion që nuk u jep efekt të gjitha dispozitave të kësaj Marrëveshjeje, përfshirë pa
kufizim këtë paragraf.
18.5.
Interpretimi: Në këtë Marrëveshje, titujt janë vetëm për lehtësi referimi dhe nuk do
të ndikojnë në ndërtimin ose interpretimin e saj.
18.6.
Mos Heqja dorë: Asnjë heqje dorë nga ndonjë term ose dispozitë ose nga ndonjë
shkelje ose parazgjedhje nuk do të jetë e vlefshme përveç nëse me shkrim dhe nënshkruar
nga pala që heq dorë, dhe asnjë heqje e tillë nuk do të konsiderohet heqje dorë nga ndonjë
kusht tjetër ose parashikim i ndonjë shkelje të mëvonshme ose parazgjedhje e natyrës së
njëjtë ose të ngjashme.
18.7.
Njoftim: Të gjitha njoftimet e parashikuara do të jepen me shkrim dhe do të
transmetohen me anë të dërgesave personale, postës elektronike ose faksit, në adresën e
përcaktuar kur KLIENTI regjistrohet, në të cilën do të konsiderohet i dorëzuar pasi të
merret pala e përmendur në adresë.
18.8.
Ndarja: Pavlefshmëria, paligjshmëria ose pazbatueshmëria e ndonjë ose më shumë
dispozitave të kësaj Marrëveshjeje nuk do të ndikojë ose dëmtojë ndonjë dispozitë tjetër
të kësaj Marrëveshjeje.
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