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Üldised kasutustingimused 
Viimati muudetud: september 2021  

 
 
See veebisait või selle veebisaidi osad võivad sisaldada teavet toodete kohta, mis võivad olla suunatud 
tervishoiuspetsialistidele ning sisaldada tooteandmeid või teavet, mis ei ole kättesaadavad või kehtivad 
teistele teie riigis asuvatele meie veebisaidi kasutajatele.  Palun arvestage, et juurdepääs sellele veebisaidile 
on osaliselt või täielikult piiratud ja te peate täitma juurdepääsutingimusi.  
 
 

Autoriõiguse ja kaubamärgi omandiõiguse teatised 
 
©2020 Viatris Inc. Kõik õigused reserveeritud. 
 
VIATRIS ja Viatrise logo on Viatrise ettevõtte Mylan Inc. kaubamärgid.   
 

Tingimustega nõustumine; siduv leping 
 
Palun tutvuge hoolikalt järgmiste kasutustingimustega, mis kehtivad kõigile, kes külastavad seda Viatrise 
veebisaiti.  Veebisaidi kasutamiseks peate olema vähemalt 18-aastane ja teil peavad nende tingimustega 
nõustumiseks olema täielikud õiguslikud volitused. Seda veebisaiti kasutades kinnitate, et olete lugenud 
järgmisi kasutamistingimusi ning kõiki nende muudatusi, mis on teie külastuse ajal jõustunud, saate neist aru, 
ning nõustute veebisaidi kasutamise tingimusena neid järgima ja lugema neid siduvaks, välja arvatud, kui need 
on ebaseaduslikud või kehtetud kohaldatavate õigusaktide kohaselt. Kui ligipääs käesolevale veebisaidile on 
piiratud ja seda veebisaiti võivad kasutada üksnes tervishoiuspetsialistid, peate veebisaidi või selle osade 
kasutamisel kinni pidama juurdepääsunõuetest, mis on veebisaidi piiratud osadele määratud.  Eeskätt võib 
teil olla nõutav kinnitada, et olete tervishoiuspetsialist.  Viatris võib neid tingimusi ja nendega seotud reegleid 
igal ajal jooksvalt muuta, uuendades neid õiguslikke teatisi, ja soovitame teil nende tingimustega tutvuda, sest 
need muudatused võivad olla teile siduvad.  Tingimuste juures on märgitud viimase muutmise kuupäev ning 
muudatuste tegemisel jõustuvad need kas hetkel, kui kasutate vastava märgendiga varustatud veebisaiti, või 
kolmkümmend päeva pärast nende avaldamist, kui see on varasem.  Ilma et see piiraks võimaliku tulevaste 
vaidluste üldist iseloomu, lahendatakse neist tingimustest tulenevad vaidlused vastavalt vaidluse tekkimise 
hetkel kehtivale tingimuste versioonile.   
 
Autoriõiguse/kaubamärgi teatis 
 
Kaubamärgid, teenindusmärgid ja muud tootemärgid nii sellel kui ka muudel Viatrise veebisaitidel on Viatrise 
ja teiste registreeritud ja registreerimata kaubamärgid ning võivad olla kaitstud muude intellektuaalomandi 
õigustega. Mitte ühtegi osa veebisaidil esitatust ei tohi tõlgendada kui litsentsi või nende märkide või 
tootenimetuste kasutusõiguse andmisena ilma Viatrise või neid märke või tootenimetusi omava kolmanda 
poole kirjaliku loata.  Selle ja teiste Viatrise veebisaitide sisu (sh nende esitus ja paigutus, nimed ja logod ning 
neil kasutatud tekst, illustratsioonid ja kujundus, samuti Viatrise rakendused) on Viatrise (või materjali 
originaalautori) autoriõigusega kaetud omand ning on kaitstud kohalduva autoriõiguse-, kaubamärgi- ja muu 
intellektuaalomandi õigusega.  Viatris annab teile nende tingimuste piires loa Viatrise veebisaite ja 
autoriõigusega kaetud sisu kasutada üksnes teie enda huvides, Viatrise äranägemisel.  Igasugune muu 
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kasutamine on sõnaselgelt keelatud.  See litsents võidakse igal ajal ära võtta ilma ette teatamata ning ka ilma 
põhjust esitamata.  Igasugune Viatrise veebisaitidel esitatud kaubamärkide või muu sisu volitamata 
kasutamine võib olla vastuolus tsiviil- ja/või kriminaalõigusega.  Seda autoriõigusega kaetud sisu kopeerides 
peate säilitama viited kõigile autoriõigustele, kaubamärkidele, teenusemärkidele ja muudele omandiõiguse 
näitajatele.   
 
Kahtluste vältimiseks kinnitame, et see ei mõjuta muid Viatrise intellektuaalomandi õigusi, näiteks patente, 
disaine ega oskusteavet. 
 
Viatris jätab endale õiguse igal ajal veebisaiti muuta või selle pakkumist katkestada (sh veebisaidi teatud 
funktsioonide piiramine või katkestamine), nii ajutiselt kui ka püsivalt, ilma teid ette teavitamata, ja ei võta 
mingit vastutust veebisaidi ega sisu muutmise eest ega teie ligipääsu ajutise ega jäädava katkestamise eest.  
Kui rikute käesolevate tingimuste mõnda sätet, katkeb automaatselt teie ligipääs veebisaidile.  Lisaks võib 
Viatris oma ainuäranägemisel ajutiselt või jäädavalt katkestada teie ligipääsu veebisaidile kas põhjust esitades 
või mitte, ette teatades või mitte.  Ligipääsu jäädaval lõppemisel lõppevad ka teile käesolevaga antud õigused 
ning peate kohe lõpetama veebisaidi kasutamise.  Need tingimuste sätted, mis on oma loomult püsivad, 
jäävad kehtima ka pärast ligipääsu jäädavat katkestamist. 
 
Tooteteave 
 
Selle veebisaidi tooteteave on esitatud Viatrise poolt ning on mõeldud veebisaidi kasutajate üldiseks 
teavitamiseks, aga ka reklaami eesmärkidel, arvestades piiranguga, et veebisait on mõeldud kasutamiseks 
üksnes tervishoiuspetsialistidele.  
 
Kui olete tarbija – ja kui teil on on luba veebisaidi sisu kasutada –, arvestage palun järgmisega.  Paljud loetletud 
farmaatsia- ja meditsiinitooted on saadaval üksnes arsti või kvalifitseeritud meditsiinitöötaja retsepti alusel 
ning kõik need tooted ei pruugi olla kõigis riikides saadaval.  Tooteteave ei ole mõeldud andma täielikku 
meditsiinilist teavet.  KUI TEIL ON MÕNI MEDITSIINILIST ABI VAJAV SEISUND, PÖÖRDUGE KOHE OMA ARSTI 
VÕI TERVISHOIUSPETSIALISTI POOLE.  ME EI PAKU PERSONAALSEID MEDITSIINILISI DIAGNOOSE EGA 
PATSIENDISPETSIIFILISI RAVISOOVITUSI.  Peate alati hankima täielikku meditsiinilist teavet endale välja 
kirjutatud ravimite või meditsiiniseadmete kohta (sh nende kasulike meditsiiniliste kasutusviiside ja võimalike 
kõrvaltoimete kohta), pidades ravimite või meditsiiniseadmete sobiva kasutamise teemal nõu otse neid välja 
kirjutanud arsti või vajaduse korral muu meditsiiniala nõustajaga.  Meditsiinitöötajad võivad hankida täielikku 
meditsiinilist teavet toote infolehest.  Nende toodete teave võib olla riigiti erinev.  Patsiendid, arstid ja muud 
meditsiinispetsialistid peavad oma riigis kehtivat teavet küsima kohalikest meditsiiniala allikatest ja 
reguleerivatelt asutustelt.  Lisaks piirab (ja teatud juhtudel ka keelab) mitmes riigis kehtiv kord Viatrise võimet 
anda teavet ja/või vastata retseptiravimitega seoses otse patsientidele.  Viatris vastab aga kõigile 
kvalifitseeritud tervishoiuspetsialistide küsimustele ja annab neile teavet kooskõlas kohalike eeskirjadega.  
 
Kui olete tervishoiuspetsialist, arvestage palun järgmisega.  Sellel veebisaidil esitatud teavet kontrollitakse 
korrapäraselt ja hoolikalt täpsuse ja ühilduvuse osas kehtivas ravimi omaduste kokkuvõttes pakutava 
teabega, mille on heaks kiitnud pädevad ametiasutused.  Samas palume arvestada, et üksnes ravimi omaduste 
kokkuvõte esitab täielikku teavet, seetõttu palume küsimuste korral ning enne tootega ravi alustamist 
hoolikalt tutvuda ravimi omaduste kokkuvõttes esitatud teabega.  See veebisait ja seal esitatud teave ei ole 
mõeldud asendama ravimi omaduste kokkuvõtte läbitöötamist.  Lisaks palume arvestada, et toodete 
märgistus võib olla eri jurisdiktsioonides erinev ning seetõttu võib teie jurisdiktsioonis kasutatav toote 
märgistus erineda käesoleval veebisaidil esitatud märgistusest. 
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Nõuannete mitteandmine 
 
Palume arvestada, et Viatris ei ole meditsiiniala praktik ega tervishoiuteenuse osutaja ning Viatrise 
veebisaitidel esitatud teave ei ole meditsiiniline, õiguslik, investeerimis- ega finantsalane ega muu ala nõuanne 
ning seda ei tohi ka nii tõlgendada.  Veebisaidil esitatud materjalid on esitatud üksnes informatiivsel – ja 
kohalduva seadusega lubatud määral – ka reklaami eesmärkidel ning mitte miski saitidel esitatust ei tekita 
arsti ja patsiendi vahelist suhet ega asenda meditsiinilist nõustamist, arstivisiite ega tervishoiutöötajate 
konsultatsioone ega soovitusi. 
 
Keelu korral õigustühine 
 
Selle veebisaidi sisu on mõeldud pidama kinni kohalduvatest õigusnormidest riigis, mis on määratletud 
veebisaidi riigikoodi ja asukohaga.  Seda veebisaiti võivad kasutada ka kasutajad riikidest, kus kehtivad 
seadused, regulatiivsed nõuded ja meditsiinipraktikad võivad erineda neist, mis kehtivad riigis, kuhu see 
veebisait on mõeldud. See veebisait on seotud teiste Viatrise erinevate tegutsemissuundade ja 
sidusettevõtete saitidega, millest mõned asuvad väljaspool riiki, kuhu see veebisait on mõeldud, ja kus need 
tingimused võivad kehtida, kui nad on veebisaidil avaldatud. Need saidid võivad esitada teavet, mis on sobilik 
üksnes kindlas päritoluriigis.  Viatris jätab endale õiguse piirata oma toodete või teenuste pakkumist kindlate 
isikute, geograafiliste piirkondade või jurisdiktsioonidega ja/või piirata pakutavate toodete koguseid või 
pakutavaid tooteid või teenuseid.  Igasugune toote või teenuse pakkumine antud veebisaidil on õigustühine 
kohtades, kus see on keelatud. 
 
Privaatsusteatis 
 
Palun lugege hoolikalt läbi Viatrise privaatsuspoliitika, et saada teavet selle kohta, kuidas me kogume, 
kasutame, säilitame, töötleme ja avaldame teie isikuandmeid.  Seda veebisaiti kasutades kinnitate, et olete 
lugenud Viatrise privaatsuspoliitikat ning saate aru selles kirjeldatud isikuandmete kogumise, kasutamise, 
säilitamise, töötlemise ja avaldamise praktikatest.  
 
Lingid 
 
Viatrise veebisaidid võivad sisaldada linke kolmandate poolte veebisaitidele, mida pakutakse meie 
veebisaitide kasutajate mugavuse huvides ja mis ei ole Viatrise kontrolli all.  Viatris ei esita mingit väidet ega 
garantiid seoses lingitud veebisaitidega ega võta vastutust mingisuguse teabe eest, mis asub lingitud 
veebisaidil, ega ühegi toimingu eest, mida võite lingitud veebisaidil teha.  Kolmanda poole lingi lisamine ei 
tähenda Viatrise poolset reklaami ega soovitust. 
 
Kinnituse ja garantii mitteandmine 
 
VIATRIS EI ANNA MINGIT KINNITUST NING LOOBUB KÄESOLEVAGA SÕNASELGELT IGASUGUSTEST 
TINGIMUSTEST JA NII VÄLJENDATUD KUI KA KAUDSETEST GARANTIIDEST (SH IGASUGUSTEST KAUDSETEST 
TINGIMUSTEST VÕI GARANTIIDEST SEOSES KAUBASTATAVUSE, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIMISE VÕI NÕUETE 
MITTERIKKUMISEGA), SAMUTI GARANTIIDEST, MIS TULENEVAD VEEBISAIDIST VÕI VEEBISAIDIL VÕI SELLEGA 
SEOSES ESITATUD TEABE VÕI MATERJALIGA TEGELEMISEST, SELLE KASUTAMISEST VÕI SELLEGA 
KAUPLEMISEST, SH SELLE TÄPSUSEGA, TÄIELIKKUSEGA, TEABE VÕI MATERJALIDE KEHTIVUSEGA VÕI NENDE 
UUENDAMISE SAGEDUSEGA.  NÕUSTUTE, ET VIATRISE VEEBISAIT JA KÕIK VIATRISE VEEBISAIDIL ESITATU 
JÕUAB TEIENI „OLEMASOLEVAL KUJUL“ JA „VASTAVALT SAADAVUSELE“.  VIATRIS EI VÕTA MINGIT VASTUTUST 

https://viatris-digitalassets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ee/Gen/MY_LEE_21_31_Viatris_privacy_notice_2021_sept_EE.pdf
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OMA VEEBISAITIDEL ESITATUD TEABES OLEVATE VIGADE VÕI PUUDUSTE EEST EGA VIGADE EEST, MIS TEETE 
NEID VEEBISAITE KASUTADES.  VIATRIS EI ANNA MINGEID TINGIMUSLIKKE EGA MUID GARANTIISID, ET (I) 
VIATRISE VEEBISAIDID VASTAVAD TEIE NÕUDMISTELE, ET (II) VIATRISE VEEBISAIDID TÖÖTAVAD 
KATKESTUSTETA, ÕIGEAEGSELT, TURVALISELT VÕI VIGADETA, ET (III) VIATRISE VEEBISAITIDE KASUTAMISEL 
SAADAVAD TULEMUSED ON TÄPSED VÕI USALDUSVÄÄRSED, ET (IV) VIATRISE VEEBISAITIDEL SAADAOLEVATE 
KAUPADE VÕI TEENUSTE KVALITEET VASTAB TEIE OOTUSTELE, ET (V) TEIEPOOLNE VIATRISE VEEBISAITIDE VÕI 
NEIL SAADAOLEVATE MATERJALIDE KASUTAMINE EI PÕHJUSTA HALBA MÕJU VÕI KAHJU, SH TEIE 
ARVUTISÜSTEEMILE VÕI MOBIILSEADMELE, VÕI ET NENDE MATERJALIDE HANKIMISEST EI TULENE 
ANDMEKADU. 
 
KÄESOLEVA JAOTISE PIIRANGUD, VÄLJAARVAMISED JA LAHTIÜTLUSED KEHTIVAD MAKSIMAALSEL 
SEADUSEGA LUBATUD MÄÄRAL.  VIATRIS EI ÜTLE LAHTI ÜHESTKI TINGIMUSEST, GARANTIIST EGA MUUST 
ÕIGUSEST, MILLEST VIATRISEL ON KOHALDUVA SEADUSE ALUSEL KEELATUD LAHTI ÜTELDA. 
 
Piiratud vastutus 
 
KASUTATE VIATRISE VEEBISAITE OMAL VASTUTUSEL.  VIATRIS EGA ÜKSKI SELLE SIDUSETTEVÕTE, AMETNIK, 
JUHT EGA TÖÖTAJA EI VASTUTA EI OTSESELT EGA KAUDSELT ÜHEGI KAHJU EEST, SH OTSESTE, KAUDSETE, 
JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE, TRAHVIDE, ERIKAHJUDE, HEIDUTUSLIKE KAHJUDE EGA NÕUETE EGA 
KULUDE EEST, MIS VÕIVAD TULENEDA SELLE SAIDI, MÕNE MUU VIATRISE VEEBISAIDI VÕI NEILE 
VEEBISAITIDELE LINGITUD VEEBISAITIDE LOOMISEST, NENDE KASUTAMISEST VÕI NEILE TUGINEMISEST, 
SAMUTI MITTE LÄBI NENDE SAITIDE HANGITUD TEABEST EGA SELLEST, KUI NIMETATUD SAITE EI OLE 
VÕIMALIK KASUTADA.  SEE PIIRANG HÕLMAB TEIE ARVUTISEADMETELE TEKKINUD KAHJUSID JA KAHJUSID, 
MIS VÕIVAD TEKKIDA VIIRUSTEST JA MÕJUTADA TEIE ARVUTISEADMEID VÕI MUUD VARA, VÄHENDADA 
TULUSID VÕI ETTEVÕTTE VÄÄRTUST, JA MUUD IMMATERIAALSET KAHJU (ISEGI KUI VIATRIST ON TEAVITATUD 
SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST), MIS VÕIVAD TULENDA JÄRGMISEST:  (I) VIATRISE VEEBISAITIDE 
KASUTAMINE VÕI NENDE KASUTAMISE VÕIMATUS; (II) ASENDUSKAUPADE JA -TEENUSTE HANKIMISE KULU, 
MIS TULENEB KAUPADEST, ANDMETEST, TEABEST VÕI TEENUSEST, MIS HANGITAKSE VIATRISE VEEBISAITIDE 
VAHENDUSEL VÕI TULEMUSENA VÕI NENDE KAUDU SAADUD SÕNUMITE VÕI TEHTUD TEHINGUTEGA; (III) 
VOLITAMATA LIGIPÄÄS ÜLEKANNETELE VÕI ANDMETELE VÕI NENDE MUUTMINE; (IV) MÕNE KASUTAJA VÕI 
KOLMANDA POOLE VÄITED VÕI KÄITUMINE VIATRISE VEEBISAITIDEL; (V) TEIEPOOLNE TOETUMINE VIATRISE 
POOLT KÄTTESAADAVAKS TEHTUD SISULE; VÕI (VI) MUU SISU, MIS ON SEOTUD VIATRISE VEEBISAITIDEGA. 
 
NEIS TINGIMUSTES ESITATUD LAHTIÜTLUSED JA PIIRANGUD KEHTIVAD KA SIIS, KUI MÕNE KÄESOLEVAGA 
ESITATUD ÕIGUSABIVAHENDI ESMANE EESMÄRK EI ÕNNESTU.   MÕNED JURISDIKTSIOONID EI LUBA 
VÄLISTADA TEATUD GARANTIISID EGA PIIRATA VASTUTUST JUHUSLIKU VÕI TULENEVA KAHJU EEST EGA 
SELLEST LAHTI ÖELDA. SEEGA EI PRUUGI MÕNED ÜLALTOODUD PIIRANGUD TEIE PUHUL KEHTIDA. 
 
SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSEL MÄÄRAL EI ÜLETA VIATRISE EGA ÜHEGI TEMA AMETNIKU, JUHI, 
TÖÖTAJA EGA SIDUSETTEVÕTTE MAKSIMUMVASTUTUS, MIS TULENEB VIATRISE VEEBISAITIDEST VÕI SEOSEST 
NENDEGA VÕI VIATRISE SISU KASUTAMISEST, PÕHJUSEST VÕI TOIMINGUST OLENEMATA (OLGU TEGU 
LEPINGULISE SEOSE, ÕIGUSRIKKUMISEST TULENEVA, GARANTII TÜHISTAMISE VÕI MUUGA), KOKKU 100 USD. 
 
Hüvitamine 
 
Vastutate seadusega lubatud maksimaalsel määral endapoolse Viatrise veebisaitide kasutamise eest ning 
nõustute Viatrist ning tema vastutavaid töötajaid, juhte, töötajaid või sidusettevõtteid kaitsma kõigi nõuete 
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ja toimingute eest ja nendega seotud vastutuse, kahjude ja kulude eest ning need hüvitama, sh kõigi õiguslike 
ja raamatupidamislike tasude eest, mis on seotud või mis tulenevad (i) teiepoolsest tuginemisest kolmandate 
poolte sisule, (ii) teiepoolsest Viatrise sisu kasutamisest või sellele tuginemisest, (iii) teiepoolsest Viatrise 
veebisaitide volitamata kasutamisest või nende väärkasutamisest või (iv) käesolevate tingimuste mõne osa, 
mõne esildise, garantii või kohalduva õigusnormi rikkumisest teie poolt.  Viatris teavitab teid kohe sellistest 
nõuetest, hagidest või menetlustest.  Viatris jätab endale õiguse omal kulul eksklusiivselt kaitsta ja kontrollida 
kõiki küsimusi, mis muul juhul oleksid määratud teiepoolsele hüvitamisele (piiramata seejuures teie 
hüvitamiskohustust selle küsimusega seoses), ja sel juhul nõustute nende nõueete osas tegema koostööd 
Viatrise kaitsemeeskonnaga. 
 
Teie käitumine 
 
Te ei tohi muuta ega püüda muuta veebisaiti ega veebisaidi kaudu kättesaadavaks tehtud materjale ega sisu, 
samuti ei tohi te levitada veebisaidi kaudu kättesaadavaks tehtud materjale (ei eraldi ega koos).  Samuti ei 
tohi te veebisaiti manustada ega paneelina esitada ega veebisaiti ega selle sisu ühelgi muul viisil kaasata ühtegi 
muusse saiti ega teenusesse ilma Viatrise eelneva kirjaliku loata, mis sõltub ausa kasutamise ja/või 
õiguspärase tsiteerimise teemalistest kohalduvatest seadustest.  Samuti ei tohi te veebisaidi teenuseid 
kasutada ühelgi viisil, mis võiksid töövõimetuks teha, üle koormata või kahjustada Viatrise servereid ega muid 
servereid, millele Viatrisel on ligipääs, ega häirida ega segada kolmandaid pooli, kes kasutavad veebisaidi 
teenuseid, muid kontosid, arvutisüsteeme või võrke, mis on ühendatud mõne Viatrise serveri või veebisaidiga, 
näiteks häkkimise ja salasõnade kaevandamise teel või muul viisil.  Te ei tohi hankida ega üritada hankida 
materjale ega teavet vahenditega, mis ei ole teadlikult veebisaidil kasutamiseks kättesaadavaks tehtud, sh läbi 
automaatsete ämblikprogrammide, bottide, andmekraabitsate või muude sarnaste meetodite (v.a heauskne 
üldotstarbeline otsingumootorite indekseerimine).  Teie õigust veebisaidi teenuseid kasutada võidakse veelgi 
piirata rahvusvahelise õiguse, föderaalse õiguse või teie konkreetse osariigi või piirkonna õigusnormidega. 
 
Te ei tohi kasutada veebisaidi teenuseid selleks, et (i) postitada kasutajakommentaare, mis sisaldavad 
rämpssisu, ega muid duplitseerivaid või soovimatuid sõnumeid, mis rikuvad kohalduvat seadust; (ii) laadida 
üles või postitada riivavat, ähvardavat, laimavat või muul moel seadusevastast või kuritegelikku materjali, sh 
materjali, mis on kahjulik lastele või mis rikub kolmanda poole privaatsust, (iii) laadida üles või postitada 
materjali, mis sisaldab tarkvaraviiruseid või muud kahjulikku arvutikoodi, faile, skripte, agente või programme, 
(iv) ahvatleda veebisaidi teenuste kasutajaid ärilistel eesmärkidel, kasutades isikuandmeid või veebisaidi 
suhtlusfoorumeid, või (v) vahetada välja ravimi omaduste kokkuvõttes esitatud teabe arvustusi. 
 
Te ei tohi minna mööda, välja lülitada ega muul moel häirida veebisaidi turvafunktsioone ega muid 
funktsioone, mis seavad piiranguid veebisaidi teenuste kasutamisele, ega muul moel kasutada või üritada 
kasutada veebisaidi alasid, funktsioone või sisu, millele teil ei ole määratud ligipääsuõigust.  Te ei tohi 
veebisaiti ega sellega seoses kasutusel olevat tehnoloogiat ega süsteeme pöördkompileerida ega seda üritada. 
 
Kohalduv seadus ja asukoht 
 
Käesolevatele tingimustele kohaldub ja neid tõlgendatakse vastavalt selle riigi seadustele, kus asub käesoleva 
veebisaidi eest vastutav Viatrise juriidiline kehand (mis on märgitud veebisaidi impressumis), arvestamata 
seaduste konflikti põhimõtetega.  Nõustute sõnaselgelt isikliku kohtualluvusega selles riigis seoses igasuguste 
teie ja Viatrise vaheliste vaidlustega, mis tulenevad käesolevatest tingimustest või on nendega seotud.  Kõik 
käesolevate tingimuste osapooled nõustuvad, et käesolevatest tingimustest tulenevate või nendega seotud 
vaidluste eksklusiivseks lahenduskohaks on USA Delaware’i osariigi föderaalkohtud, eeldusel, et me kõik 
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nõustume seoses käesolevatest tingimustest tulenevate hagidega kasutama maksimaalsel lubatud määral 
mitteilmumispõhiseid protseduure.  Teie ja Viatris lepite kokku, et igasugune veebisaidiga seotud hagi tuleb 
esitada ühe (1) aasta jooksul pärast hagi aluse tekkimist.  Muul juhul on säärane hagi alus püsivalt tühistatud. 

Kui kasutate seda veebisaiti tarbijana, kohalduvad teie jurisdiktsiooni seadused olenemata sellest, kas 
ülaltoodud kohalduvate seadustega esineb vastuolusid või mitte. 

Üldtingimused 

Käesolevad tingimused koos muude kokkulepetega, mis on käesolevate tingimustega sõnaselgelt seotud, 
moodustavad täieliku ja eksklusiivse vastastikuse arusaamise ja lepingu teie ja Viatrise vahel seoses veebisaidi 
kasutamisega teie poolt.  Te ei tohi neid tingimusi ega oma käesolevatest tingimustest tulenevaid õigusi 
tervenisti ega osaliselt teistele määrata ega edasi anda, ei seadusest tulenevatel viisidel ega muul viisil, ilma 
meie eelneva kirjaliku nõusolekuta.  Võime neid tingimusi igal ajal ette teatamata ja nõusolekut võtmata edasi 
anda.  Suutmatus mõnd sätet jõustada ei mõjuta meie õigust jõustada seda hiljem mõnel muul hetkel, samuti 
ei tähenda meiepoolne loobumine mõne käesolevate tingimuste või nende sätete rikkumise menetlemisest 
loobumist edasiste rikkumiste menetlemisest loobumist või sätte mittejõustumist.  Käesolevate tingimuste 
alapealkirjad on esitatud mugavuse huvides ja need ei mõjuta ühegi sätte tõlgendamist.  Nendes tingimustes 
kasutatud väljend „sealhulgas“ tähendab „muu hulgas“.  Kui mõnda nende tingimuste osa loetakse kehtetuks 
või jõustamatuks, rakendatakse jõustamatut osa võimalikult suures määras ning ülejäänud osad kehtivad täies 
mahus. 
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