
„Bosch Garso Įrankis“ naudojimo sąlygos 

 

1. Taikymo sritis ir apibrėžtys 

1.1. Robert Bosch UAB, Lietuva, Kaunas, LT-52104, Ateities plentas 79A (toliau „BOSCH“), pateikia 

naudotojui informaciją apie BOSCH oro šilumos siurblių skleidžiamą triukšmą 4–8 kW galios segmente 

(toliau – oro šilumos siurbliai), taikant BOSCH „Bosch Garso Įrankis“ (toliau – BGĮ). 

1.2. Sąvoka „naudotojas“ šiose sąlygose taikoma visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie naudoja 

BGĮ.  

1.3. Šios naudojimo sąlygos reglamentuoja BGĮ naudojimą. Norėdamas naudoti BGĮ, naudotojas turi sutikti 

su šiomis naudojimo sąlygomis. 

 

2. Paslaugos aprašymas 

2.1. BGĮ paskirtis – sudaryti naudotojui įspūdį apie oro šilumos siurblių skleidžiamus garsus. 

2.2. BGĮ generuoja garsus, pagrįstus oro šilumos siurblio garsais pagal nustatytą naudotojo atstumą nuo 

oro šilumos siurblio, ir įrašo juos su aplinkai būdingais foniniais garsais. 

2.3. Šiuo tikslu BGĮ atkuria tipinius garsus, susidarančius veikiant oro šilumos siurbliams. Aplinkos ir 

tikroviški foniniai miesto garsai sumaišomi su atkurtais garsais, kad būtų galima susieti oro šilumos 

siurblio garsus. Naudotojas, atitinkamai sukonfigūruodamas BGĮ nurodytose ribose, gali keisti 

imituojamą atstumą iki oro šilumos siurblio ir kitus veiksnius. 

2.4. Atkurti šilumos siurblių garsai yra garso įrašai, kurie atitinka atitinkamo oro šilumos siurblio veikimą 

esant +7 laipsnių Celsijaus lauko temperatūrai (standartinė vertė A7/W55).  

2.5. Tačiau atkurti garsai dėl techninių apribojimų skiriasi nuo garsų, generuojamų tikrojo oro šilumos 

siurblio veikimo metu, taip pat nuo tikrųjų foninių garsų. Gaminiui ir įrengimui būdingos savybės, taip 

pat atitinkamo įrenginio pastatymo vieta, atstumas nuo foninius garsus generuojančių šaltinių, taip pat 

klimato ir oro sąlygos bei kiti įtakos turintys veiksniai, tokie kaip sienos storis, sumontuoto stiklo filtro 

efektas arba langų padėtis, turi didelę įtaką oro šilumos siurblio garsams, kurie girdimi tikrojo oro 

šilumos siurblio veikimo metu. 

2.6. Be to, atkurtas BGĮ sugeneruotų garsų garsumas labai priklauso nuo naudotojo naudojamų 

garsiakalbių ar kitų atkūrimo įrenginių garsumo nustatymo. 

 

3.  Naudojimo teisės 

Naudotojas turi teisę naudoti BGĮ tik laikydamasis šių naudojimo sąlygų. Neleidžiama plačiau naudoti, 

kopijuoti, atsisiųsti ir (arba) platinti turinio už BOSCH pagal šias naudojimo sąlygas numatytų ribų. 

 

4. Redagavimas / keitimas 

BOSCH pasilieka teisę keisti, ištrinti arba papildyti pasiūlymo apimtį ir atskirus failus be išankstinio įspėjimo. 

BOSCH visų pirma pasilieka teisę be papildomo pranešimo keisti failus, palyginti su naudotojo pateikta 

versija.  

 

5. Atlygis už naudojimąsi: 

Naudotis BGĮ galima neatlygintinai.  



 

6. Atsakomybė 

6.1. BOSCH atsako tik už tyčinę veiką, didelį aplaidumą ir nurodytų savybių nebuvimą. Tai netaikoma 

gyvybės atėmimo ar sveikatos sutrikdymo arba pagal įstatymus privalomos atsakomybės atvejais.  

6.2. BOSCH neatsako už žalą, atsiradusią dėl BGĮ naudojimo ne pagal paskirtį, kuri nurodyta šiose 

naudojimo sąlygose.  

6.3. BOSCH visų pirma neprisiima jokios atsakomybės už tai, kad tikrojo veikimo metu oro šilumos siurblių 

skleidžiami garsai atitiktų BGĮ imituojamus garsus.  

 

7. Baigiamosios nuostatos 

7.1. Jei atskiros šių naudojimo sąlygų nuostatos taptų negaliojančios, tai neturėtų įtakos kitų nuostatų 

galiojimui. 

7.2. Taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos materialinė teisė ir netaikoma Jungtinių Tautų konvencija 

dėl tarptautinio prekių pardavimo sutarčių. Jurisdikcijos vieta – Štutgartas. 

7.3. Pakeitimai ir (arba) papildymai turi būti įforminti raštu.  
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