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1. Прийняття
Ці умови надання сервісу Microsoft Mobile разом із політикою
конфіденційності й усіма іншими додатковими умовами та інформацією,
що можуть надаватися в рамках сервісу (далі «Умови»), регулюють
використання Вами сервісу, сайту, контенту та програмного забезпечення
(далі «Сервіс»). Реєструючись для користування чи користуючись
Сервісом або будь-якою його частиною, Ви приймаєте ці Умови.
Ці Умови складають угоду між Вами й Microsoft Mobile Ltd. (Keilaranta 7,
02150 Espoo, Finland), включно з дочірніми компаніями й
постачальниками (далі «Microsoft Mobile»), яка визначає Ваші права й
обов’язки, а також права й обов’язки Microsoft Mobile щодо Сервісу.

2. Право на участь
Користуватися цим Сервісом можна лише особам, яким вже виповнилось
тринадцять (13) років. Якщо Вам не виповнилось тринадцять (13) років чи
Вам виповнилось тринадцять (13) років, але в місці Вашого проживання
Ви вважаєтесь неповнолітнім, необхідно, щоб хтось із Ваших батьків або
опікунів здійснив реєстрацію від Вашого імені та дав Вам дозвіл на
користування Сервісом. Особа, що заповнює форму реєстрації, повинна
бути юридично компетентною.

3. Реєстрація та припинення дії
Для використання Сервісу може знадобитися зареєструватись і створити
обліковий запис Microsoft (з іменем користувача й паролем), на який
можуть поширюватись інші умови. Може знадобитися надати нам деяку
персональну та іншу інформацію. Microsoft Mobile може перевірити
вказану Вами адресу електронної пошти, перш ніж Ви зможете
користуватись обліковим записом Microsoft. Під час першого
використання та щоразу після оновлення програмного забезпечення
пристрою Nokia в Microsoft Mobile буде надіслано текстове повідомлення.
Під час створення облікового запису Microsoft здійснюється передача
даних. Може стягуватися плата за передачу даних.

Ви погоджуєтеся надавати правдиві та повні дані під час реєстрації для
використання Сервісу, а також своєчасно оновлювати ці дані. Ви повинні
прийняти міри щодо захисту свого імені користувача й пароля від
несанкціонованого використання іншими особами та негайно
інформувати Microsoft про будь-яке подібне несанкціоноване
використання. Ви (а також Ваші батьки або законні опікуни, якщо Ви
неповнолітній) несете персональну відповідальність за користування
Сервісом.
Ви можете скасувати реєстрацію, якщо більше не бажаєте користуватися
Сервісом. Після скасування реєстрації Ви більше не зможете
користуватися Сервісом. Microsoft Mobile може скасувати Вашу
реєстрацію або обмежити Вам доступ до деяких частин Сервісу, якщо на
думку Microsoft Mobile Ви порушили Умови або (після попереднього
повідомлення) не входили до Сервісу за допомогою свого імені
користувача впродовж шести (6) місяців.
За винятком випадків, зазначених у нашій політиці конфіденційності,
Microsoft Mobile не несе відповідальності за будь-яке видалення чи
втрату інформації або контенту, що Ви надавали в рамках Сервісу. Коли
інформація або контент видаляються із Сервісу Вами або Microsoft
Mobile, сліди або копії цієї інформації все ще можуть залишатися в інших
місцях.

4. Ліцензії
Microsoft Mobile надає Вам невиключну ліцензію без права передачі, яку
може бути відкликано в будь-який час на власний розсуд Microsoft Mobile,
для доступу до Сервісу й використання Сервісу згідно з Умовами.
Користування Сервісом не означає надання Вам прав інтелектуальної
власності на будь-яку інформацію або контент у рамках Сервісу.
У рамках Сервісу Microsoft Mobile може надавати Вам контент,
розроблений Microsoft Mobile або підрядниками («Контент»). Microsoft
Mobile надає Вам невиключну безтермінову ліцензію на користування
Контентом за призначенням, якщо іншого не зазначено в чинних Умовах
або замовленні на покупку. Деякий Контент може бути доступним лише
для резидентів деяких географічних регіонів. Ви зобов’язуєтесь
дотримуватися всіх обмежень, що стосуються конкретного Контенту,
отриманого через Сервіс. Будь-яка ліцензія, яку Ви придбали для

Контенту третіх сторін, є обов’язковою угодою між Вами й
постачальником Контенту третіх сторін. Ви маєте лише ті права на
Контент, які відкрито викладено тут.
У рамках Сервісу Microsoft Mobile може надавати Вам певне програмне
забезпечення, розроблене Microsoft Mobile або підрядниками
(«Програмне забезпечення»). Використання Вами Програмного
забезпечення може регулюватись окремими умовами, які Ви повинні
прийняти, перш ніж користуватися Програмним забезпеченням. Якщо на
таке Програмне забезпечення не поширюються жодні особливі умови,
застосовуються такі умови: Microsoft Mobile надає Вам обмежене,
невиключне право, яке не передбачає передачу, на встановлення
Програмного забезпечення й користування ним на Вашому комп’ютері
та/або мобільному пристрої. Ви не маєте права копіювати Програмне
забезпечення, за винятком створення однієї резервної копії. Ви не маєте
права розповсюджувати, передавати право на користування, змінювати,
перекладати, відтворювати, перепродавати, здавати чи брати в оренду,
видавати субліцензії, здійснювати інженерний аналіз чи іншим чином
намагатися визначити вихідний код або створювати похідні роботи від
Програмного забезпечення. До ліцензійного Програмного забезпечення з
відкритим вихідним кодом застосовуються відповідні умови ліцензування
Програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом. Якщо Ви
користуєтеся Програмним забезпеченням, це означає, що Ви приймаєте
всі чинні умови й положення.
Програмне забезпечення може підлягати експортному контролю
відповідно до Правил експортного контролю США та інших вимог
імпортного та експортного контролю. Ви погоджуєтеся діяти відповідно до
існуючих правил імпорту й експорту та визнаєте, що несете
відповідальність за отримання ліцензій на експорт, вторинний експорт,
передачу та імпорт такого Програмного забезпечення.
Ви можете мати можливість надсилати інформацію або контент
(«Матеріали») до Сервісу. Microsoft Mobile не претендує на право
власності щодо Ваших Матеріалів. Надсилання Вами Матеріалів не
означає передачу права на володіння цими Матеріалами компанії
Microsoft Mobile. Microsoft Mobile лише передає Матеріали й не несе
відповідальності за зміст цих Матеріалів. Надсилаючи Матеріали до
Сервісу, Ви надаєте Microsoft Mobile всесвітню, невиключну, повністю
оплачену, безоплатну, безстрокову, безвідкличну ліцензію, яку можна
призначати іншим особам і передавати за субліцензією, на використання,

копіювання, публічне виконання, демонстрацію, поширення на будь-яких
носіях чи ресурсах і змінення Матеріалів для включення в інші твори, а
також на надання аналогічних субліцензій в обсязі, необхідному Microsoft
Mobile для надання Сервісу. Ви можете змінювати умови надання таких
прав у настройках конфіденційності та інших настройках Сервісу.
Ви несете повну відповідальність за створення резервних копій даних, які
Ви зберігаєте в Сервісі, включно з Контентом, який Ви викладаєте. Якщо
надання Сервісу буде припинено або скасовано, Microsoft Mobile може
назавжди видалити Ваші дані. Компанія Microsoft Mobile не зобов’язана
повертати Вам дані після припинення дії або скасування Сервісу.

5. Користування Сервісом
Ви погоджуєтеся:
o
o
o

o
o
o
o

o

o

дотримуватися чинного законодавства, Умов і правил поведінки;
користуватися Сервісом лише у власних цілях некомерційного
характеру;
не надавати незаконних, непристойних, неточних, неправдивих,
образливих Матеріалів, а також Матеріалів, які містять елементи
порнографії, залякування, наклепи чи інші порушення;
отримувати згоди, дозволи та ліцензії, необхідні відповідно до
закону для надання будь-яких Матеріалів;
поважати конфіденційність інших користувачів;
не розповсюджувати й не публікувати спаму, необґрунтовано
великих файлів, «листів щастя», пірамідних схем, вірусів;
не застосовувати жодних інших технологій і не розпочинати іншу
діяльність, що може нанести шкоду Сервісу, інтересам або
власності користувачів Сервісу;
не застосовувати автоматизовані системи або засоби для
отримання доступу до будь-яких елементів Сервісу чи придбання,
копіювання або моніторингу таких елементів;
нести відповідальність за наслідки, що стосуються опублікованих
Вами Матеріалів.

Компанія Microsoft Mobile може, але не зобов’язана:
o
o

перевіряти або змінювати будь-які Матеріали або Контент;
видаляти будь-які Матеріали із Сервісу;

o

обмежувати доступ до будь-якої частини Сервісу в будь-який час на
власний розсуд.

6. Контент
Перш ніж завантажувати Контент або отримувати доступ до Контенту,
переконайтеся, що Контент, який Ви бажаєте завантажити, не
обмежується за віком користувача й не позначений як потенційно
«агресивний» або «образливий». Microsoft Mobile не несе
відповідальності за нанесення образ під час доступу до такого Контенту.
Ви погоджуєтеся:
o
o

o

o

o
o

застосовувати Контент лише у власних цілях некомерційного
характеру;
користуватися Контентом відповідно до обмежень, установлених
чинним законодавством, додатковими умовами, правилами й
політиками або вказаних на сторінках продукту для конкретної
частини Контенту;
не копіювати, віддавати, продавати, перепродавати, позичати,
давати в оренду, транслювати, надсилати, розповсюджувати,
передавати, розголошувати, відтворювати, змінювати,
демонструвати, виконувати Контент, використовувати в
комерційних цілях або публікувати його для загального доступу,
якщо іншого не зазначено в чинних Умовах, а також негайно
інформувати Microsoft Mobile про будь-яке неавторизоване
застосування;
не видаляти, обходити, проводити інженерний аналіз, декодувати
або іншим чином змінювати чи втручатися в будь-які чинні правила
або намагатися обійти технології управління цифровими правами
або функції захисту від копіювання, пов’язані з Контентом, чи будьякі інші технології, що застосовуються для контролю доступу й
користування Контентом або ідентифікуючою інформацією;
не застосовувати жодних автоматичних систем або засобів, крім
тих, що надаються нами, для вибору або завантаження Контенту;
не розголошувати свій пароль чи іншим чином надавати іншим
людям доступ до Контенту. Обмеження на копіювання
мультимедійних засобів також застосовуються до Контенту, доступ
до якого Ви отримуєте в рамках Сервісу.

Контент є власністю компанії Microsoft Mobile і/або її ліцензіарів, може
контролюватися ними і захищається законами про інтелектуальну
власність. Постачальник стороннього Контенту несе повну
відповідальність за будь-який наданий Контент, будь-які гарантії, на які
не розповсюджується відмова від відповідальності, а також будь-які
претензії, які можуть у Вас виникнути стосовно Контенту та його
використання. Однак Microsoft Mobile може вимагати виконання Вами
умов ліцензування стороннього Контенту як бенефіціар цих умов.
Постачальники стороннього Контенту є бенефіціарами третіх сторін
відповідно до цих Умов і можуть вимагати виконання положень, що
безпосередньо стосуються Контенту, правами на який вони володіють.
Microsoft Mobile може діяти як агент постачальників стороннього Контенту
для надання вам Контенту. Microsoft Mobile не виступає посередником у
транзакціях між Вами й постачальником стороннього Контенту.

7. Заяви про порушення авторських прав
Microsoft і Microsoft Mobile поважають права на інтелектуальну власність
третіх осіб. Якщо Ви бажаєте надіслати повідомлення про порушення
права на інтелектуальну власність, у тому числі скарги на порушення
авторського права, просимо скористатися нашою процедурою подачі
повідомлень про порушення. УСІ ЗАПИТИ, ЩО НЕ СТОСУЮТЬСЯ ЦІЄЇ
ПРОЦЕДУРИ, РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ.
Для реагування на повідомлення про порушення авторських прав
Microsoft застосовує процедури згідно з розділом 17 статті 512 Кодексу
законів США. За відповідних обставин Microsoft також може відключати
або припиняти роботу облікових записів користувачів сервісів Microsoft,
які можуть виявитися багаторазовими порушниками.

8. Оповіщення
Microsoft Mobile може публікувати оповіщення в рамках Сервісу. Microsoft
Mobile також може надсилати Вам оповіщення щодо продуктів і сервісів
за адресою електронної пошти або номером телефону, що Ви нам
надали. Ми розраховуємо на те, що Ви отримаєте такі оповіщення не
пізніше, ніж через сім (7) днів після надсилання або публікації компанією
Microsoft Mobile. Якщо Ви продовжуєте користуватися Сервісом, це

означає, що Ви отримали всі оповіщення, незалежно від способу їх
надсилання.

9. Оплата
Під час користування Сервісом може стягуватися плата.
Про будь-яку плату, що стягується Microsoft Mobile, буде оголошено
окремо в контексті Сервісу.
Користування Сервісом може передбачати передачу даних через мережу
постачальника послуг. Ціни, пов’язані із Сервісом, не включають плату за
передачу даних, текстові повідомлення, голосові та інші послуги, яка
може стягуватися постачальником мережних послуг.
Microsoft Mobile не несе відповідальності за оплату будь-яких зборів, що
стягуються постачальниками мережних послуг.

10. Умови замовлення й оплати
«Замовлення» означає вибір платного Контенту та/або підписку на
Контент, що пропонується Microsoft Mobile і є доступним у рамках
Сервісу, надання інформації про вибраний спосіб оплати, а також
розміщення замовлення шляхом вибору опції «Купити», «ОК»,
«Приймаю» або іншого подібного підтвердження прийняття умов у
процесі здійснення замовлення.
Для розміщення Замовлення в рамках Сервісу згідно з чинним
законодавством необхідною умовою є досягнення Вами дієздатного віку
або повноліття. Якщо Ви не досягли дієздатного віку або повноліття, Ви
можете оформляти Замовлення лише з попередньої згоди Ваших батьків
або законного опікуна.
Ви погоджуєтеся з тим, що всі Замовлення мають юридичну силу та є
обов’язковими до виконання. Всі Замовлення повинні бути прийняті
компанією Microsoft Mobile.

Ви можете здійснювати оплату кредитною або дебетовою карткою,
шляхом стягування коштів із рахунку в постачальника мережних послуг
або іншим способом за умови його доступності.
Адреса, зазначена в даних кредитної або дебетової картки, повинна
збігатися з країною, де пропонується Контент у рамках Сервісу. Microsoft
Mobile стягує плату з кредитної картки або Вашого рахунку в банку в
межах прийнятного періоду після оформлення Вами Замовлення. Усі
операції з оплати кредитною карткою перевіряються й авторизуються
видавцем картки.
Якщо вибрати оплату через рахунок у постачальника мережних послуг,
стягнення коштів відбудеться з Вашого мобільного рахунку або з рахунку
передплаченого зв’язку, якщо Ви користуєтесь послугами
передплаченого зв’язку. Деякі постачальники мережних послуг можуть
регулювати користування Сервісом додатковими умовами, у тому числі
обмеженням можливих витрат із рахунку. Витрати, які перевищують
обмеження, встановлені постачальником мережних послуг, або баланс
рахунку, можуть бути відхилені.
Ви погоджуєтесь оплачувати витрати, пов’язані з Вашим Замовленням,
забезпечувати дійсність платіжного засобу під час розміщення
Замовлення та гарантуєте, що Ви є законним власником такого засобу, а
також що засіб використовується в межах кредитного ліміту./p>
Контент надається Вам за ліцензією. Ви погоджуєтесь застосовувати
такий Контент виключно так, як дозволено цими Умовами й будь-якими
додатковими умовами, які можуть бути представлені Вам у ході
розміщення замовлення.
У рамках Сервісу може пропонуватись оформлення підписки. Ви надаєте
Сервісу дозвіл на періодичне стягування оплати впродовж терміну дії
підписки. Сервіс також може пропонувати період випробування. Якщо
Ваше Замовлення охоплює період випробування (відомий також як
демонстраційний), з Вас може стягуватися плата після завершення
періоду випробування, якщо Ви не скасуєте замовлення згідно з умовами
підписки.
Ціни в рамках Сервісу можуть змінюватися час від часу. Ціни охоплюють
податки, що діють на час здійснення транзакції, якщо не зазначено

протилежного. Можливі випадки, коли стягується додаткова плата банком
або видавцем кредитної картки у зв’язку з конвертацією валют або
додатковими зборами. Microsoft Mobile не несе відповідальності за
здійснення оплати банку або будь-яким іншим третім сторонам.

11. Скасування і повернення коштів
Ви погоджуєтесь із тим, що одразу після розміщення Вашого Замовлення
розпочнеться електронна доставка Контенту. Ви не можете скасувати
Замовлення після того, як його було оброблено. Контент за своєю
природою є таким, що не підлягає поверненню.
Якщо після Замовлення Ви виявите й негайно повідомите Microsoft Mobile
протягом 48 годин, що (а) замовлений Контент містить дефекти, (б)
Контент, що компанія Microsoft Mobile поставила Вам, не відповідає опису
Контенту, замовленого через Сервіс, або (в) через технічні проблеми
відбулась затримка або скасування доставки Контенту чи випадково
надіслано кілька замовлень, єдиним і виключним засобом правового
захисту у зв’язку з таким Контентом може бути заміна Контенту або
повернення коштів, сплачених за Контент, що визначається виключно
компанією Microsoft Mobile. В інших випадках не передбачається жодних
відшкодувань. Якщо у Вас виникнуть будь-які із зазначених вище
проблем, зверніться до Служби підтримки клієнтів Microsoft Mobile.
Будь ласка, зауважте, що служба підтримки клієнтів Microsoft Mobile може
не опрацювати Ваше звернення до центру підтримки клієнтів, якщо Ви не
зможете надати номер транзакції, який було надано компанією Microsoft
Mobile після розміщення Вами Замовлення через Сервіс. Microsoft Mobile
може розглядати можливість відшкодування вартості лише такого
Контенту, що перевищує ліміт вартості, встановлений чинним
законодавством.

12. Відгуки до Microsoft Mobile
Надсилаючи будь-які ідеї, відгуки та/або пропозиції («Відгук») до Microsoft
Mobile через Сервіс або інші засоби Ви погоджуєтеся з такими
положеннями: (1) у Microsoft Mobile можуть бути аналогічні ідеї розвитку,
(2) Ваш Відгук не містить конфіденційної інформації або інформації, що
належить Вам або будь-яким третім сторонам, (3) Microsoft Mobile не

зобов’язується забезпечувати конфіденційність Відгуку, (4) Microsoft
Mobile може вільно використовувати, розповсюджувати, застосовувати
або іншим чином розвивати та змінювати Відгук із будь-якою метою, (5)
Ви не претендуєте на жодну компенсацію від Microsoft Mobile.

13. Соціальна діяльність й обмін розташуваннями
Ви можете застосовувати функції Сервісу для обміну розташуванням,
статусом, контентом, Матеріалами та персональною інформацією або
для взаємодії з іншими користувачами, сайтами й сервісами.
Користуючись цими функціями, Ви погоджуєтеся з тим, що Microsoft
Mobile може використовувати й надавати таку інформацію іншим
сервісам і особам, з якими Ви бажаєте взаємодіяти й обмінюватися цією
інформацією. Користувачі таких сервісів й особи на зразок Ваших
контактів можуть бачити Ваші розташування, статус та/або персональну
інформацію. Користуючись такими функціями, Ви погоджуєтесь не
передавати інформацію, Контент або Матеріали та не публікувати
посилань на будь-який сервіс або сайт, який: (а) містить контент або інші
матеріали, що є незаконними або недоречними, або (б) несанкціоновано
експлуатує право на інтелектуальну власність або спонукає користувачів
до користування піратською продукцією. Жодні взаємодії не стосуються
Microsoft Mobile, вони відбуваються виключно між Вами та іншими
користувачами.

14. Доступність і технічні вимоги
Доступність Контенту і Сервісу може змінюватися, що здійснюється
виключно на розсуд Microsoft Mobile. Microsoft Mobile відмовляється від
будь-яких запевнень і гарантій щодо доступності будь-якого конкретного
Контенту чи Сервісу. Сервіс може бути доступним не в усіх країнах і може
надаватися лише окремими мовами Сервіс, його робота й деякі функції
також можуть залежати від мережі, сумісності пристроїв, що
використовуються, а також від підтримуваних форматів контенту.
Для доступу до Сервісу може знадобитися завантажити спеціальне
програмне забезпечення, розроблене Microsoft Mobile або іншими
сторонами.

Microsoft Mobile може на власний розсуд змінювати, виправляти та
припиняти надання Сервісу або будь-якої його частини. Сервіс може бути
недоступним під час проведення технічного обслуговування та в інших
випадках. Щоб забезпечити наявність найновішого програмного
забезпечення та програм, Ваш пристрій може здійснювати автоматичну
перевірку доступності оновлень програмного забезпечення від Microsoft
Mobile. Якщо оновлення будуть виявлені, Вам буде запропоновано
підтвердити встановлення. Ви можете вимкнути автоматичну перевірку
оновлень за допомогою настройок у Вашому пристрої. Ви також можете
встановлювати програмне забезпечення через доступні канали
оновлення програмного забезпечення. Якщо Microsoft Mobile вважатиме
оновлення Програмного забезпечення важливим або критичним, Ви не
зможете продовжити користуватися попередньою версією Програмного
забезпечення. Microsoft Mobile може не допускати використання Вами
попередньої версії Програмного забезпечення або Сервісу, доки не буде
встановлено оновлення. Microsoft Mobile може з будь-яких причин
відключати будь-який Контент або Програму, що міститься у Вашому
обліковому записі Сервісу, і видаляти будь-який Контент чи Програму
та/або відключати копії будь-яких програм у Вашому пристрої з метою
захисту Сервісу, постачальників програм, операторів бездротового
зв’язку, через мережі яких Ви отримуєте доступ до Сервісу, або будь-яких
інших причетних або потенційно причетних сторін.
Деякі сервіси можуть бути пробними версіями, наприклад бета-випуском,
і можуть не працювати так, як працює фінальна версія. Microsoft Mobile
може суттєво змінити будь-яку версію Сервісу або Програмного
забезпечення чи прийняти рішення про відміну випуску фінальної версії.

15. Посилання на сайти й контент третіх сторін
Microsoft Mobile може надавати доступ до сайтів і сервісів в Інтернеті та в
попередньо завантажених клієнтах для взаємодії із сайтами й сервісами,
які належать третім сторонам або якими керують треті сторони та які не є
частиною Сервісу. Ви повинні прочитати та прийняти умови використання
таких сайтів або сервісів, перш ніж користуватися ними.
Microsoft Mobile не контролює контент, сайти та сервіси третіх сторін і не
несе відповідальності за надані послуги або матеріали, створені чи
опубліковані на таких сайтах і сервісах третіх сторін. Посилання на сайт

третіх сторін не означає, що Microsoft Mobile схвалює сайт, продукт або
сервіс, про який йдеться в посиланні.
Крім того, Ви або інші користувачі можете створювати контент і
розміщувати посилання на контент у рамках Сервісу, які не надходили
іншим чином до Сервісу. Microsoft Mobile не несе відповідальності за
такий тип контенту й посилань.

16. Реклама
До Сервісу може входити реклама. Реклама може бути спрямована на
контент або відомості, які зберігаються на Сервісі, запити, здійснені через
Сервіс, або на іншу інформацію.

17. Персональні дані
Використання Ваших персональних даних регулюється політикою
конфіденційності та будь-якою додатковою інформацією щодо
конфіденційності.

18. Обмеження відповідальності
Сервіс надається на умовах «ЯК Є» і «ЗА НАЯВНОСТІ». Microsoft Mobile
не гарантує безперебійної чи безпомилкової роботи Сервісу, а також
відсутність вірусів. Не надається жодних гарантій, явних або неявних,
включаючи, крім іншого, гарантії прав власності, непорушення прав,
товарності або придатності для конкретних цілей, щодо доступності,
точності, надійності, інформації або контенту Сервісу. Ви погоджуєтеся та
визнаєте, що користуєтеся Сервісом на свій страх і ризик і що Вам може
надаватися контент із різних джерел.
За винятком відповідальності за смерть чи заподіяння шкоди здоров’ю в
результаті грубої недбалості або навмисних неправомірних дій із боку
Microsoft Mobile, Microsoft Mobile не несе відповідальності за будь-які
непрямі, випадкові, штрафні або опосередковані збитки у зв’язку з
використанням або неможливістю використання Вами Сервісу.

19. Компенсація збитків

Ви погоджуєтесь захищати та звільняти Microsoft Mobile від будь-яких
претензій, зобов’язань, оцінок, збитків, витрат або ушкоджень третіх
сторін у зв’язку з (i) порушенням Вами Умов, (ii) порушенням Вами будьякого інтелектуального майнового права, інших прав і приватного життя
третіх осіб, або (iii) несанкціонованим використанням Сервісу третьою
стороною, якщо несанкціоноване використання стало можливим
внаслідок Вашій нездатності прийняти розумні заходи для захисту свого
імені користувача й паролю.

20. Інші умови
20.1. Вибір права

Ці Умови регулюються законами Фінляндії без урахування норм
колізійного права.
20.2. Дійсність

Ці Умови не виключають і не обмежують жодного з Ваших обов’язкових
прав у країні Вашого проживання, відмова від яких за законодавством
неможлива. Якщо будь-яке положення Умов буде визнано недійсним, це
не вплине на дійсність інших положень, а недійсне положення буде
замінено дійсним положенням, максимально близьким до ефекту й мети
Умов. Якщо будь-які положення цих Умов не стосуються Вашого
користування Сервісом, це не вплине на юридичну силу інших положень
Умов і Умов у цілому. Якщо між цими Умовами надання сервісу Microsoft
Mobile і політикою конфіденційності виникають розбіжності, перевага
надається положенням цих Умов надання сервісу Microsoft Mobile.
Положення Умов, призначених для того, щоб залишитися в силі після
припинення реєстрації, залишаються в силі після її припинення.
20.3. Зміни Умов

Microsoft Mobile може змінювати Умови в будь-який час без
попередження. Якщо до Умов буде внесено суттєві зміни, Microsoft Mobile
надішле повідомлення про такі зміни. Ви несете відповідальність за

регулярний перегляд Умов. Якщо Ви продовжуєте користуватися
Сервісом, це означає, що Ви приймаєте всі зміни.

21. Інтелектуальна власність
Сервіс, Контент і Програмне забезпечення захищені міжнародними
законами про авторські права. Авторські права на Сервіс, Контент і
Програмне забезпечення належать Microsoft Mobile у максимальному
ступені, дозволеному законодавством. Відповідно до Умов Microsoft
Mobile зберігає за собою всі права власності на Сервіс, Контент і
Програмне забезпечення, а також на всі інші продукти, програмне
забезпечення та іншу власність Microsoft Mobile, які Вам надаються або
якими Ви користуєтеся через Сервіс.

22. Передача прав
Microsoft Mobile може передавати свої права та зобов’язання своїй
материнській компанії, будь-якій із дочірніх компаній або будь-якій
компанії під спільним контролем з Microsoft Mobile. Крім того, Microsoft
Mobile може передавати свої права та зобов’язання за цими Умовами
третім сторонам у зв’язку зі злиттям, придбанням, продажем активів, під
дією закону або з інших причин.

