
TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA 
 
Cuireann Admirror BV, lena oifig chláraithe ag 6301 PM Valkenburg ad Geul (An Ísiltír), De 
Valkenberg 6, atá cláraithe sa chlár a choinníonn an Cumann Tráchtála faoi uimhir chláraithe 
53182375, na téarmaí agus coinníollacha ginearálta seo a leanas i bhfeidhm: 
 
Airteagal 1. Sainmhínithe 
 
tuigtear go gciallóidh na téarmaí agus coinníollacha ginearálta seo: 
 

1. Admirror 
An fiontraí a thairgeann scátháin teilgean bainistíochta ábhair agus ábhair 
fógraíochta ar bhonn tráchtála. 

2. Aon luachan ó Admirror a thairiscint maidir le seachadadh a tháirgí agus a sheirbhísí. 
3. Comhaontú 

Gach conradh a chuirtear i gcrích idir an cliant agus Admirror, gach leasú air nó cur 
leis, chomh maith le gach gníomh (dlíthiúil) atá á ullmhú agus chun an conradh a 
fhorghníomhú, ní tairiscint é. 

4. Táirgí agus Seirbhísí 
Gach ábhar atá faoi réir comhaontaithe idir an cliant agus Admirror. 

5. Coinníollacha 
Na coinníollacha seachadta ginearálta seo. 

6. Cliant / contrapháirtí 
An duine a rinne comhaontú le Admirror nó an duine a d’iarr nó a fuair tairiscint de 
réir bhrí mhír 2. 

7. Tasc 
Aon ordú chun an obair dá dtagraítear i mír 1 a dhéanamh ón gcliant go Admirror. 

 
Airteagal 2. Infheidhmeacht 
 

1. 2.1 Tá feidhm ag na téarmaí agus coinníollacha ginearálta seo agus is cuid dhílis iad 
de gach tairiscint, luachan agus comhaontú a bhaineann le seirbhísí agus earraí de 
chineál ar bith a sholáthróidh Admirror, mura gcomhaontaítear a mhalairt go 
sainráite i scríbhinn. 

2. 2.2 Tá feidhm ag na téarmaí agus coinníollacha ginearálta seo freisin maidir le 
comhaontuithe le Admirror ina gcaithfidh tríú páirtithe a bheith bainteach le 
Admirror chun iad a fhorghníomhú. 

3. 2.3 Más rud é, i dteannta na dtéarmaí agus na gcoinníollacha seo, go mbeidh téarmaí 
agus coinníollacha eile i bhfeidhm, beidh na téarmaí agus coinníollacha ginearálta seo 
i réim i gcás aon choimhlinte. 

4. 2.4 Ní féidir imeacht ó na téarmaí agus coinníollacha ginearálta seo ach amháin má 
d'aontaigh na páirtithe go sainráite i scríbhinn. 

5. 2.5 Diúltaítear go sainráite infheidhmeacht aon choinníollacha de chuid an pháirtí 
eile. 

6. 2.6 Má bhíonn foráil amháin nó níos mó sna téarmaí agus coinníollacha ginearálta 
seo neamhbhailí go hiomlán nó go páirteach, nó má dhéantar iad a scriosadh, beidh 
na forálacha eile de na téarmaí agus coinníollacha ginearálta seo infheidhme go 



hiomlán. Ansin rachaidh Admirror agus an páirtí eile i gcomhairle le chéile chun 
comhaontú a dhéanamh ar fhorálacha nua chun na forálacha neamhní nó 
neamhnithe a athsholáthar, agus cuspóir agus rún na bhforálacha bunaidh á gcur san 
áireamh a oiread agus is féidir. 

7. 2.7 Má thagann cás chun cinn idir na páirtithe nach bhfuil rialaithe sna téarmaí agus 
coinníollacha ginearálta seo nó má tá easpa soiléireachta ann maidir le léirmhíniú 
forála amháin nó níos mó laistigh de na téarmaí agus coinníollacha ginearálta seo, 
caithfear an cás seo a mheas nó a léirmhíniú de réir spiorad na dtéarmaí agus na 
gcoinníollacha ginearálta. 

8. 2.8 Cuirtear an téarmaí agus na coinníollacha ginearálta seo in iúl go sainráite don 
chliant roimh an gcomhaontú agus is cuid dhílis iad de sholáthar faisnéise ginearálta 
Admirror dá chliaint. 
 

Airteagal 3. Tairiscint 
 

1. 3.1 Tá gach tairiscint a dhéanann Admirror gan oibleagáid, mura luaitear a mhalairt 
go sainráite i dtairiscint i scríbhinn a ndírítear uirthi ina haonar nó má tá téarma 
glactha socraithe sa tairiscint. 

2. 3.2 Tá gach tairiscint nó luachan a dhéanann Admirror bailí ar feadh tréimhse 14 lá 
tar éis dháta na tairisceana nó an luachan, mura bhfuil téarma difriúil glactha 
bunaithe go sainráite i scríbhinn. 

3. 3.3 Níl CBL agus tobhaigh rialtais eile san áireamh sna praghsanna a luaitear i luachan 
nó tairiscint, aon chostais a thabhófar i gcomhthéacs an chomhaontaithe, lena n-
áirítear costais taistil agus chóiríochta, loingseoireachta agus riaracháin, mura 
gcuirtear a mhalairt in iúl. 

4. 3.4 Ní féidir admirror a choinneáil ar a luachana nó a thairiscint más féidir leis an 
bpáirtí eile a thuiscint le réasún go bhfuil botún nó earráid shoiléir sna luachana nó 
sna tairiscintí, nó cuid díobh. Dá bhrí sin, scaoileann earráidí nó botúin chléireachais 
follasacha i dtairiscintí nó luachana Admirror Admirror ón oibleagáid cúiteamh a 
chomhlíonadh agus / nó ó aon oibleagáidí cúiteamh a íoc as, fiú tar éis don 
chomhaontú a bheith curtha i gcrích. 

5. 3.5 Tiocfaidh luachan nó tairiscint as feidhm mura bhfuil an táirge lena mbaineann an 
luachan nó an tairiscint ar fáil idir an dá linn. 

6. 3.6 Táscach ar gach tásc i dtairiscintí, luachana agus comhaontuithe agus na haguisíní 
a ghabhann leo, amhail íomhánna, líníochtaí, méideanna agus dathanna agus ina 
theannta sin níl iontu ach airíonna aon samplaí a chuirtear ar fáil. Mar sin níl dialltaí 
ar chuntas agus ar riosca Admirror. Má thaispeánann nó má sholáthraíonn Admirror 
samhail, sampla nó sampla, ní dhéantar é seo ach mar chomhartha: is féidir go 
gcáileoidh cáilíochtaí na n-earraí atá le seachadadh ón sampla, ón tsamhail nó ón 
sampla. 

7. 3.7 Is le Admirror gach ceangaltán a bhaineann leis an luachan agus caithfear iad a 
sheoladh ar ais ar a chéad iarraidh. Faoi réir a chead sainráite agus i scríbhinn, ní 
chuirfidh an cliant luachan arna sholáthar ag Admirror ar fáil do thríú páirtithe lena 
iniúchadh nó le cur ar fáil, ná ní féidir é a atáirgeadh nó a phoibliú. 

8. 3.8 Má chlaonann an glacadh ón tairiscint atá sa luachan nó sa tairiscint, níl Admirror 
faoi cheangal aige. Ní thabharfar an comhaontú i gcrích ansin de réir an ghlactha 
dhiall seo, mura léiríonn Admirror a mhalairt. 



9. 3.9 Ní chuireann luachan ilchodach iallach ar Admirror cuid den tasc a dhéanamh ar 
chuid chomhfhreagrach den phraghas luaite. 

10. 3.10 Ní bhaineann tairiscintí agus luachana go huathoibríoch le horduithe amach 
anseo. 

11. 3.11 Beidh an méid seo a leanas san áireamh sa luachan / comhaontú ar a laghad: 

o -  ainm an chliaint; 
o - dáta an chomhaontaithe / luachan; 
o - tuairisc mhionsonraithe ar an tasc; 
o - cáilíocht agus cainníocht comhaontaithe; 
o - infheidhmeacht na dtéarmaí agus na gcoinníollacha ginearálta seo; 
o - aon choinníollacha speisialta; 

o - téarmaí agus modhanna íocaíochta. 

12. 3.12 Ní thabharfar an comhaontú idir an cliant agus Admirror i gcrích ach amháin tar éis dearbhú i 
scríbhinn ó Admirror. Mura ndéantar díospóid faoi chruinneas ábhar an ghlactha i scríbhinn seo 
laistigh de 8 lá, i scríbhinn freisin, tá an cliant agus an Admirror faoi cheangal ag an gcomhaontú. 

13. 3.13 Léiríonn Admirror leasanna tríú páirtithe laistigh dá phunann i gcónaí. Ní cheadaítear do chliaint 
Admirror teagmháil dhíreach a dhéanamh leis na tríú páirtithe seo. Ní cheadaítear do chliaint freisin ar 
na páirtithe seo aon chomhaontuithe a shíniú, mura bhfuil cead i scríbhinn tugtha roimh ré ag 
Admirror déanamh amhlaidh. Níl comhaontuithe a dhéantar go díreach de shárú ar na téarmaí agus 
coinníollacha seo, i ngan fhios do Admirror, ceangailteach. 

14. 3.14 Comhaontuithe nach gcuirtear luachan agus / nó dearbhú ordaithe i gcrích ina leith, toisc a nádúr 
agus a raon feidhme, toisc gur chuir Admirror nó tríú páirtí a ainmníonn sé tús lena fhorghníomhú. 

Airteagal 4. Praghsanna 

4.1 Tá na praghsanna go léir mar a luaitear sa chomhaontú in euro agus níl CBL agus tobhaigh eile arna 
bhforchur ag an rialtas san áireamh. Ní chuirtear aon chostais bhreise ar nós costais taistil agus chóiríochta, 
loingseoireachta agus riaracháin san áireamh sa phraghas agus is le haghaidh cuntas an chliaint iad, mura 
gcomhaontaítear a mhalairt. 

Ní chuirtear costais iompair ón monarcha / ceardlann nó áit ghnó Admirror san áireamh sa phraghas freisin 
agus tá siad i mbaol agus i gcostas an chliaint, mura rud é gur aontaigh na páirtithe a mhalairt i scríbhinn. 

2. 4.2 Tá na méideanna a thaispeántar i dtairiscintí nó luachana Admirror bunaithe ar na praghsanna, 
rátaí malairte, pá, cánacha agus fachtóirí eile a bhaineann leis an leibhéal praghsanna a bhí ann le linn 
na tairisceana. Is féidir na praghsanna mar a d’fhógair Admirror ina bhróisiúir nó ar a shuíomh 
Gréasáin nó eile a athrú ag am ar bith. Má athraíonn ceann amháin nó níos mó de na fachtóirí seo tar 
éis an dearbhaithe (ordú), tá Admirror i dteideal an praghas comhaontaithe a choigeartú dá réir. Má 
dhéantar ardú praghais de bhun na forála seo, agus más ionann an méadú agus níos mó ná 10% den 
mhéid iomlán comhaontaithe, tá sé de cheart ag an bpáirtí eile an comhaontú a dhíscaoileadh i 
scríbhinn laistigh d’ocht lá tar éis dó a bheith ar an eolas nó d’fhéadfadh sé a bheith ar an eolas faoi 
den ardú praghais, mura n-eascraíonn an méadú ar an bpraghas ón údarás nó oibleagáid faoin dlí nó 
faoi na rialacháin nó má tá sé ina chúis le méadú ar phraghas amhábhar, pá, srl. nó ar fhorais eile nach 
raibh intuartha go réasúnta nuair a rinneadh an comhaontú. 

3. 4.3 Tá gach luachan agus tairiscint ó Admirror bunaithe ar an bhfaisnéis a sholáthraíonn an cliant do 
Admirror, trína ráthaíonn an cliant go soláthraítear i gceart an fhaisnéis riachtanach chun an tasc a 
chur i gcrích do Admirror. 

4. 4.4 Seolfar costais aon earraí nó seirbhísí breise a ceannaíodh ar aghaidh go díreach chuig an gcliant. 

 
Airteagal 5. An comhaontú a thabhairt i gcrích agus a leasú 



1. 5.1 Déantar an comhaontú idir Admirror agus an páirtí eile ar feadh tréimhse 
cinnte ama, mura n-éilíonn cineál an chomhaontaithe a mhalairt nó má 
aontaíonn na páirtithe a mhalairt go sainráite i scríbhinn. 

2. 5.2 Tá sé de cheart ag Admirror go ndéanfaidh tríú páirtithe gníomhaíochtaí 
áirithe chun an comhaontú a fhorghníomhú. Tá infheidhmeacht airteagal 7: 
404, 7: 407 mír 2 agus 7: 409 de Chód Sibhialta na hÍsiltíre eisiata go sainráite. 

3. 5.3 Má dhéanann Admirror nó tríú páirtithe a fhostaíonn sé i gcomhthéacs an 
taisc obair ar shuíomh an chliaint nó in áit a ainmníonn an cliant, soláthróidh 
an cliant na saoráidí atá ag teastáil go réasúnta ó na fostaithe seo saor in 
aisce. 

4. 5.4 Is éard atá sa chomhaontú na téarmaí agus coinníollacha ginearálta seo 
chomh maith leis an ordú (deimhniú). Cuirtear an comhaontú i gcrích i láthair 
na huaire go dtugann Admirror an deimhniú sínithe sínithe ar ais. 

5. 5.5 Má tá an t-ordú tugtha ó bhéal, nó mura bhfuil an dearbhú ordaithe 
sínithe fós agus curtha ar ais ag Admirror, meastar mar sin féin go bhfuil an t-
ordú tugtha i gcrích i láthair na huaire go ndéanfaidh Admirror, arna iarraidh 
sin don chliant, le cur i gcrích an phoist tá tús curtha leis. 

6. 5.6 Gabhann an comhaontú idir na páirtithe ionad agus comhfhreagras, 
comhaontuithe, doiciméadú agus / nó faisnéis eile roimhe seo. 

7. 5.7 Tá Admirror i dteideal, más gá, an comhaontú a fhorghníomhú i 
gcéimeanna éagsúla agus sonrasc a dhéanamh ar an gcuid a 
fhorghníomhaítear amhlaidh ar leithligh. Cuirfidh Admirror an páirtí eile ar an 
eolas faoi seo roimh ré. Má dhéantar an comhaontú i gcéimeanna, féadfaidh 
Admirror forghníomhú na gcodanna sin a bhaineann le céim ina dhiaidh sin a 
chur ar fionraí go dtí go mbeidh torthaí na céime roimhe seo ceadaithe i 
scríbhinn ag an bpáirtí eile. 

8. 5.8 Más dealraitheach le linn fhorghníomhú an chomhaontaithe gur gá é a 
athrú nó a fhorlíonadh, rachaidh na páirtithe ar aghaidh chun an comhaontú a 
choigeartú in am trátha agus i gcomhairliúchán frithpháirteach nó comhaontú 
nua a tharraingt suas. Má athraítear cineál, scóip nó ábhar an 
chomhaontaithe agus má athraítear an comhaontú i dtéarmaí cáilíochtúla 
agus / nó cainníochtúla dá bharr, d’fhéadfadh iarmhairtí a bheith aige seo ar 
an méid a comhaontaíodh. Is féidir an méid a comhaontaíodh i dtosach a 
mhéadú nó a laghdú. Cuirfidh Admirror luachan praghais ar fáil roimh ré a 
oiread agus is féidir. Ina theannta sin, mar gheall ar athrú ar an gcomhaontú, 
is féidir an téarma forghníomhaithe a luadh i dtosach a athrú. Glacann an 
páirtí eile leis an bhféidearthacht an comhaontú a leasú, lena n-áirítear an t-
athrú ar phraghas agus téarma an fhorghníomhaithe. 

9. 5.9 Gan a bheith ag mainneachtain maidir leis an gcomhaontú bunaidh, 
féadfaidh Admirror diúltú d’iarraidh an comhaontú a leasú dá bhféadfadh 
iarmhairtí cáilíochtúla agus / nó cainníochtúla a bheith aige seo. 

10. 5.10 I gcás athruithe ar an gcomhaontú, lena n-áirítear forlíonadh, níl 
Admirror i dteideal iad a chur i bhfeidhm ach amháin tar éis don pháirtí eile 
aontú leis na coinníollacha athnuaite, lena n-áirítear an praghas, am an 
fhorghníomhaithe / an tseachadta. Ní sárú conartha ar thaobh Admirror é gan 
an comhaontú leasaithe a fhorghníomhú láithreach nó gan é a dhéanamh 



agus níl aon fhoras ag an bpáirtí eile an comhaontú a dhíscaoileadh nó a 
neamhniú. 

11. 5.11 Cloífidh Admirror i gcónaí an ráiteas faoi amanna seachadta i dtairiscintí, 
luachana, comhaontuithe nó eile, ach níl siad ceangailteach. Má aontaíodh nó 
má shonraítear téarma chun obair áirithe a chur i gcrích nó chun earraí áirithe 
a sheachadadh, ní spriocdháta docht é seo riamh. Má sháraítear téarma, mar 
sin ní mór don pháirtí eile fógra mainneachtana i scríbhinn a thabhairt do 
Admirror ar dtús. Caithfear téarma réasúnta a thairiscint do admirror chun an 
comhaontú a chur i bhfeidhm fós. 

12. 5.12 Ní féidir an cliant a chur faoi dhliteanas ach amháin i gcás comhlíonadh 
déanach agus a mhéid is féidir an neamhchomhlíonadh seo a chur i leith 
Admirror, tar éis téarma réasúnach a thabhairt maidir le comhlíonadh agus 
tar éis fógra mainneachtana a thabhairt as damáiste díreach mar thoradh ar 
an réamhshocrú seo. . 

13. 5.13 Má éilíonn Admirror faisnéis ón bpáirtí eile chun an comhaontú a 
fhorghníomhú, ní thosóidh an tréimhse forghníomhaithe go dtí go mbeidh an 
páirtí eile curtha ar fáil i gceart agus go hiomlán do Admirror. Baineann sé seo 
freisin leis an soláthar a d’fhéadfadh a bheith ag fostaithe an chliaint do 
Admirror a bheidh bainteach le gníomhaíochtaí Admirror. 

14. 5.14 Mura gcuirtear na sonraí, an comhar agus / nó an spás oibre atá 
riachtanach chun an comhaontú a fhorghníomhú ar fáil don Admirror in am, 
tabharfaidh Admirror fógra don chliant faoi seo agus tá sé de cheart ag 
Admirror forghníomhú an chomhaontaithe a chur ar fionraí agus / nó na 
costais bhreise a thig ón moill a ghearradh ar an gcliant de réir na ngnáthrátaí 
ag an am. 

15. 5.15 Seachadfar na hearraí ag an áit a d'aontaigh na páirtithe go sainráite i 
scríbhinn sa chonradh don tasc. Mura sonraítear aon áit, déanfar an 
seachadadh in oifigí Amirror. Tá sé de dhualgas ar an bpáirtí eile seachadadh 
na n-earraí a ghlacadh an nóiméad a chuirtear ar fáil dó é. Má dhiúltaíonn an 
páirtí eile seachadadh a ghlacadh nó má tá sé faillíoch faisnéis nó treoracha a 
sholáthar atá riachtanach don seachadadh, tá Admirror i dteideal na hearraí a 
stóráil ar chostas agus ar riosca an pháirtí eile. 

16. 5.16 Seachadtar an dáta seachadta arna chomhaontú idir na páirtithe nó ar 
éileamh. Meastar gur seachadadh Admirror na hearraí, fiú mura bhfuil an 
cliant tar éis na hearraí a sheachadadh, trína dtosóidh téarmaí Airteagal 10, i 
measc nithe eile, agus an baol go ndéanfar damáiste d’earraí agus / nó do 
chailliúint earraí aistrithe chuig an gcliant. 

17. 5.17 Má d'aontaigh na páirtithe go ndéanfar seachadadh nó forghníomhú in 
áit lasmuigh de bhunaíocht Admirror, is ar chostas agus ar phriacal an chliaint 
a bheidh an t-iompar chuig an áit chomhaontaithe. Baineann sé seo freisin le 
díluchtú earraí. Meastar gur seachadadh Admirror na hearraí agus gur ghlac 
an cliant leo: nuair a bhí siad á seachadadh ex stóras, a luaithe a bhí na 
hearraí luchtaithe isteach nó ar an modh iompair, ar iompar seachadta a 
íocadh, a luaithe a íocadh na hearraí seachadta agus díluchtaithe. 

18. 5.18 Cinneann Admirror modh iompair na n-earraí, ach is ar an gcliant agus ar 
riosca an chliaint a dhéantar an t-iompar a fhorghníomhú. Tá Admirror go 
hiomlán saor in aisce ar bhealach iompair, loingsithe agus pacáistíochta na n-



earraí, gan glacadh le haon dliteanas as seo. Baineann costais iompair agus 
árachais le cuntas an chliaint. 

19. 5.19 Cinnteoidh an cliant gur féidir leis an modh iompair an pointe 
díluchtaithe a bhaint amach go maith agus thar bhóthar oiriúnach agus 
limistéar inrochtana, agus go bhfuil go leor spáis ar fáil le seachadadh. 
Déantar an seachadadh in aice leis an bhfeithicil i gcónaí, trína gcuirtear 
iallach ar an gcliant na hearraí a fháil ansin. Tugann an Cliant agus an Admirror 
aire i gcomhpháirt don díluchtú sa chaoi is gur féidir le Admirror a oibleagáid 
díluchtú a chomhlíonadh chomh maith agus is féidir. Má mhainníonn an cliant 
déanamh amhlaidh, íocfaidh an cliant na costais a thabhófar dá bharr. Is féidir 
amanna feithimh srl. A ghearradh ar an gceannaitheoir ar leithligh. 

20. 5.20 Ní bheidh Admirror faoi dhliteanas ar bith as damáiste a rinneadh don 
chliant nó do thríú páirtithe ag an am nó mar thoradh ar sheachadadh na 
dtáirgí. 

21. 5.21 Tá sé de dhualgas ar an gcliant i gcónaí na hearraí a cheannaigh sé go 
hiomlán a cheannach agus an praghas ceannaigh iomlán a íoc. Tá sé de 
dhualgas ar an gCliant an praghas ceannaigh iomlán a íoc má dhiúltaíonn sé 
glacadh leis na hearraí go léir a cheannaigh sé, trína mbaineann sé le hábhar 
faoi na coinníollacha a thabharfadh Admirror na hearraí. 

22. 5.22 Sa chás go gcomhaontaítear seachadadh ar éileamh gan aon spriocdhátaí 
a bheith socraithe dó seo, údaraítear Admirror, mura n-iarrtar gach earra 
laistigh de thrí mhí tar éis na comhaontuithe a thabhairt i gcrích, chun an 
cliant a thoghairm chun a tréimhse ina nglaofar gach rud. 

23. 5.23 Ní fhéadfaidh an téarma atá le lua ag an gcliant mar a thuairiscítear in 
airteagal 5.22 a bheith níos faide ná tréimhse trí mhí, arna ríomh ón lá a 
bhféadfadh an cliant, le réasún, aird a thabhairt ar thoghairm Admirror. 

24. 5.24 Tá sé de dhualgas ar an gCliant an toghairm thuasluaite a chomhlíonadh. 
Ina éagmais seo, tá údarás ag Admirror an comhaontú a dhíscaoileadh gan 
idirghabháil bhreithiúnach agus, más mian leis, cúiteamh a éileamh. 

25. 5.25 Mar thoradh ar an sannadh a nglacann Admirror leis tá oibleagáid 
iarrachtaí is fearr agus ní oibleagáid toraidh, mura gcomhaontaíonn na 
páirtithe a mhalairt i scríbhinn. Déanfaidh Admirror an comhaontú a 
fhorghníomhú chomh fada agus is eol agus is féidir agus de réir dea-
cheardaíochta, bunaithe ar an úrscothacht a bhí ar eolas ag an am sin. 

26. 5.26 Sa chás nach mbeidh Admirror in ann a sheirbhísí a sholáthar ar an 
téarma comhaontaithe mar gheall ar an aimsir, bogfar an téarma seo go 
téarma nua. Tar éis deireadh a bheith leis na coinníollacha aimsire, is féidir 
leis an gcliant téarma nua a mholadh do Admirror. 

 
Airteagal 6. Íocaíocht 
 
1. 6.1 Ní mór sonraisc Admirror a íoc laistigh den téarma / na téarmaí 

comhaontaithe, ach tráth nach déanaí ná 14 lá tar éis dháta an tsonraisc, 
mura léirítear a mhalairt i scríbhinn ag Admirror. Is féidir an téarma íocaíochta 
a mheas mar spriocdháta docht. Níl an páirtí eile i dteideal aon éileamh i 
gcoinne Admirror a fhritháireamh i gcoinne na méideanna a ghearrann 
Admirror. 



2. 6.2 Maidir le tascanna a bhfuil téarma níos mó ná mí acu, is féidir na costais 
atá dlite a ghearradh go tréimhsiúil. 

3. 6.3 Tá Admirror i gcónaí i dteideal slándáil a shonrú i bhfoirm 
réamhíocaíochta, taisce nó ráthaíochta bainc maidir lena héileamh, trína 
mbíonn na socruithe slándála thuasluaite uileghabhálach. 

4. 6.4 Déantar íocaíocht trí thaisceadh nó aistriú chuig cuntas bainc arna 
ainmniú ag Admirror. Tá sé de cheart ag Admirror i gcónaí, roimh agus tar éis 
an comhaontú a thabhairt i gcrích, slándáil a éileamh i leith na híocaíochta nó 
na réamhíocaíochta, amhail faoi fhorghníomhú an chomhaontaithe ag 
Admirror, go dtí go mbeidh an t-urrús curtha ar fáil agus / nó an 
réamhíocaíocht faighte ag Admirror. . Má dhiúltaítear an réamhíocaíocht, 
údaraítear do Admirror an comhaontú a dhíscaoileadh agus tá an páirtí eile 
faoi dhliteanas as an damáiste a thiocfaidh as seo do Admirror. 

5. 6.5 A luaithe a sháraítear an téarma a thugtar sa chéad mhír, mainníonn an 
cliant gan fógra breise mainneachtana, agus ina dhiaidh sin tá ús 2% in 
aghaidh na míosa ag an gcliant nó, más airde é, an t-ús reachtúil ar an méid 
sonraisc iomláin. 
 
Ríomhfar an t-ús ar an méid atá dlite agus iníoctha ón nóiméad a mhainníonn 
an páirtí eile go dtí nóiméad íocaíochta an mhéid iomláin atá dlite. Tá gach 
costas seachbhreithiúnach bailithe ag an gcliant freisin. Is ionann na costais 
seo agus 15% den phríomhshuim agus íosmhéid de € 120.00. Ríomhtar iad 
seo mar a leanas i gcomhréir leis an bhForaithne maidir le cúiteamh as costais 
bhailiúcháin seachbhreithiúnacha (BIK): 

• - ar an gcéad Euro 2,500, - 
• - ar an gcéad Euro 2,500 eile, - 
• - thar an gcéad Euro 5,000 eile 
• - an chéad Euro 190,000 eile, - 
• - ar an mbreis os cionn Euro 200,000, 
• -15% le íosmhéid de € 120, - 10% 

5% 
1% 
0,5% agus uasmhéid de € 6.775, - 

6. 6.6 Is ar an bpáirtí eile go hiomlán a chosnaíonn gach costas bailiúcháin (lena 
n-áirítear costais iomlána an chúnaimh dlí, laistigh agus lasmuigh den chúirt, a 
sholáthraíonn duine ar bith). Socraítear costais bhailiúcháin 
seachbhreithiúnacha Admirror, atá le ríomh ar an méid atá le bailiú, ar a 
laghad € 120 ar a laghad 15% den phríomhshuim. Gearrfar na costais seo a 
luaithe a bheidh cúnamh dlíthiúil á agairt ag Admirror. tá an t-éileamh ar 
bhailiúchán curtha ar aghaidh, gearrfar é gan aon ualach cruthúnais agus 
beidh sé dlite don pháirtí eile. Ní dhéanann an méid sin roimhe seo difear do 
cheart Admirror costais níos airde a ghearradh mura gclúdaíonn an méid a 
ríomhadh ar bhonn na gcéatadán costais. 

7. 6.7 Freastalaíonn íocaíochtaí a dhéanann an cliant ar dtús ar na costais go léir 
atá dlite a laghdú, ansin an t-ús atá dlite agus ansin na sonraisc dlite agus 
iníoctha a bhí gan íoc is faide, fiú má deir an cliant go mbaineann an íocaíocht 
le sonrasc níos déanaí. 



8. 6.8 Caithfidh an páirtí eile an sonrasc a sheiceáil go cúramach. Ní mór agóidí i 
leith (méid) an tsonraisc a chur in iúl i scríbhinn do Admirror laistigh de dheich 
lá ó dháta an tsonraisc. Tar éis don téarma seo dul in éag, chaill an páirtí eile 
cearta (is féidir) ina leith seo. 

9. 6.9 Gan dochar d’fhorálacha na míreanna roimhe seo, tá Admirror i dteideal 
cúiteamh iomlán a éileamh ón gcliant mura gcomhlíonann an cliant na 
hoibleagáidí faoin gcomhaontú. 

10. 6.10 Féadfaidh Admirror, gan a bheith réamhshocraithe mar thoradh air sin, 
tairiscint íocaíochta a dhiúltú má ainmníonn an páirtí eile ordú difriúil chun an 
íocaíocht a leithdháileadh. Féadann Admirror aisíocaíocht iomlán an 
phríomhshuime a dhiúltú, mura n-íoctar na costais úis agus bailiúcháin faoi 
deara agus reatha. 

11. 6.11 Má d'aontaigh Admirror agus an cliant go ndéanfar íocaíochtaí 
(páirteach) as na seirbhísí ar a dhéanaí roimh nó ar an téarma feidhmíochta 
comhaontaithe, ní féidir leis an gcliant an oibleagáid íocaíochta seo a chur ar 
fionraí ar chúis ar bith. 

12. 6.12 Ní chuireann an cliant gearán isteach má scaoiltear an cliant óna 
oibleagáidí (íocaíocht) i leith Admirror. 

13. 6.13 Ní fhéadfaidh an Cliant aon fhoilseachán d’ábhar cosanta faoi Chearta 
Maoine Intleachtúla a thabhairt ar láimh do Admirror go dtí go mbeidh na 
táillí comhaontaithe íoctha le Admirror. 

14. 6.14 Baineann aon lascainí a thugann Admirror go heisiach leis an 
nglanphraghas agus ní bhaineann siad ach leis an sannadh ábhartha. 

 
Airteagal 7. An comhaontú a chur ar fionraí, a dhíscaoileadh agus a chealú go 
eatramhach 
 

7.1 Údaraítear Admirror comhlíonadh na n-oibleagáidí a chur ar fionraí nó an 
comhaontú a dhíscaoileadh sna cásanna seo a leanas: 

 

• - Ní chomhlíonann an páirtí eile na hoibleagáidí faoin gcomhaontú go tráthúil nó go 
tráthúil; 

• - Tugann imthosca a tharraing aird Admirror tar éis an comhaontú a thabhairt i gcrích 
forais mhaith le heagla nach gcomhlíonfaidh an páirtí eile a oibleagáidí; 

• Iarradh ar an bpáirtí eile slándáil a sholáthar dá oibleagáidí faoin gcomhaontú nuair a 
tugadh an comhaontú i gcrích agus mura bhfuil an t-urrús seo le teacht nó nuair nach 
leor é; 

• - Más rud é, mar gheall ar an moill ar thaobh an pháirtí eile, nach féidir a bheith ag 
súil a thuilleadh go gcomhlíonfaidh Admirror an comhaontú faoi na coinníollacha 
bunaidh; 

• - Má thagann imthosca den sórt sin chun cinn go bhfuil sé dodhéanta an comhaontú 
a chomhlíonadh nó má thagann imthosca eile chun cinn nach féidir a bheith ag súil le 
réasún go gcoinneoidh Admirror cothabháil gan athrú. 
 

2. 7.2 Má dhíscaoiltear an comhaontú, beidh éilimh Admirror i gcoinne an pháirtí eile 
dlite agus iníoctha láithreach. Má chuireann Admirror fionraí ar chomhlíonadh a 



oibleagáidí, coinneoidh sé gan dochar dá éilimh a eascróidh as an dlí agus as an 
gcomhaontú. 

3. 7.3 Má théann Admirror ar aghaidh chuig fionraí nó díscaoileadh, níl oibleagáid ar 
bhealach ar bith air damáiste agus costais a chúiteamh. 

4.  7.4 Má tá an díscaoileadh inchurtha i leith an pháirtí eile, tá Admirror i dteideal 
cúiteamh a fháil as damáiste agus costais, lena n-áirítear costais dhíreacha agus 
indíreacha. 

5. 7.5 Meastar go bhfuil mainneachtain ag an bpáirtí eile mura gcomhlíonann sé aon 
oibleagáid faoin gcomhaontú nó mura gcomhlíonann sé é in am, chomh maith le 
mura gcomhlíonfaidh an páirtí eile éileamh i scríbhinn go gcomhlíonfaidh sé go 
hiomlán laistigh de tréimhse socraithe. 

6. 7.6 I gcás mainneachtain an pháirtí eile, tá Admirror i dteideal, gan aon oibleagáid 
cúiteamh a íoc as damáiste, an comhaontú a dhíscaoileadh go hiomlán nó go 
páirteach trí fhógra i scríbhinn a thabhairt don pháirtí eile agus / nó aon mhéid atá 
dlite ag an bpáirtí eile in Admirror láithreach a éileamh go hiomlán. 

7. 7.7 I gcás go ndéanann an páirtí eile mainneachtain, tá oibleagáid ar an dara ceann i 
dtreo Admirror cúiteamh nó slánaíocht a dheonú. 

8. 7.8 I gcás leachtaithe, (iarratais ar) íocaíochtaí nó féimheacht a chur ar fionraí, astú - 
más rud é agus nach dtógtar an ceangaltán laistigh de thrí mhí - ar chostas an pháirtí 
eile, ar athstruchtúrú fiach nó ar aon imthosca eile mar toradh nach féidir leis an 
bpáirtí eile a shócmhainní a dhiúscairt go saor a thuilleadh, tá saoirse ag Admirror an 
comhaontú a fhoirceannadh le héifeacht láithreach nó an comhaontú a chealú, gan 
aon oibleagáid ar a thaobh aon chúiteamh nó cúiteamh a íoc. Sa chás sin tá éilimh 
Admirror i gcoinne an pháirtí eile dlite agus iníoctha láithreach. 

9. 7.9 Má chealaíonn an páirtí eile an comhaontú go hiomlán nó go páirteach, gearrfar 
na costais go léir agus an t-am oibre atá curtha in áirithe chun an comhaontú a 
fhorghníomhú go hiomlán ar an bpáirtí eile. Ní mór don chliant sannadh ag an gcliant 
a chealú i scríbhinn (i litir): má chealaítear é idir 40 agus 21 lá roimh sheachadadh an 
taisc, tá oibleagáid ar an gcliant 50% den mhéid iomlán atá dlite a íoc, gan dochar do 
an ceart chun cúitimh iomláin más airde an damáiste a d’fhulaing Admirror i ndáiríre. 
I gcás cealaithe níos lú ná agus cothrom le 21 lá roimh sheachadadh an ordaithe, tá 
oibleagáid ar an gcliant méid iomlán an mhéid iomlán atá dlite a íoc. 

 

Airteagal 8. Force majeure 

1. 8.1 Níl oibleagáid ar Admirror aon oibleagáid i leith an pháirtí eile a chomhlíonadh má choisctear air 
déanamh amhlaidh mar thoradh ar imthosca nach bhfuil an locht air agus nach bhfuil sé as a chuntas 
faoin dlí, gníomh dlíthiúil nó go ginearálta tuairimí inghlactha. 

2. 8.2 Tuigtear ar aon chuma go gciallódh an téarma 'force majeure': ach gan a bheith teoranta dóibh: 
imthosca gan choinne, de chineál eacnamaíoch freisin, a tháinig chun cinn gan aon locht nó locht ar 
Admirror, mar eipidéimí, paindéimí, coinníollacha aimsire , miondealú tromchúiseach sa chuideachta, 
stailceanna, cogadh, moilleanna ar iompar agus seachadadh earraí, ábhair nó páirteanna moillithe nó 
mícheart ag tríú páirtithe, lena n-áirítear cuideachtaí soláthair Admirror. 

3. 8.3 Ní bheidh admirror faoi dhliteanas má tá easnamh mar thoradh ar force majeure. Le linn na 
tréimhse ina bhfuil force majeure ann, féadfaidh Admirror na hoibleagáidí a eascraíonn as an 
gcomhaontú a chur ar fionraí. Má mhaireann an tréimhse seo níos faide ná trí mhí, tá gach páirtí i 
dteideal an comhaontú a dhíscaoileadh, gan aon oibleagáid cúiteamh a íoc leis an bpáirtí eile. 

4. 8.4 tá oibleagáid ar pháirtí sonrasc a dhéanamh amhail is dá mba chomhaontú ar leithligh é. 



5. 8.5 i gcás nach mbeidh Admirror in ann a ghníomhaíochtaí nó a seachadtaí a thosú nó leanúint ar 
aghaidh laistigh den téarma comhaontaithe mar gheall ar thionchair aimsire nó paindéim nó eipidéim, 
níl an páirtí eile i dteideal cúitimh nó cúitimh de chineál ar bith ar chúis ar bith. Fiú má tá spriocdháta 
docht comhaontaithe idir na páirtithe, nach féidir a bhaint amach mar thoradh ar chúinsí, ní bheidh an 
cliant in ann aon chineál cúitimh (damáiste) a aisghabháil ó Admirror. 

Airteagal 9. Teideal a choinneáil, gealltanas dhorn 
 
1. 9.1 Is le Admirror gach táirge atá le seachadadh agus le seachadadh ag Admirror i 

ngach cás, fad nach mbeidh aon éileamh íoctha ag Admirror ón bpáirtí eile, ach go 
bhfuil siad ar chostas agus ar riosca an pháirtí eile. 

2. 9.2 Bunaíonn Admirror gealltanas trí na téarmaí agus coinníollacha ginearálta seo 
maidir leis na hearraí a sheachaid sé nár aistríodh go dtí an páirtí eile go fóill. 

3. 9.3 déantar an t-aistriú i bhfeidhmiú gnáthghníomhaíochta gnó an pháirtí eile. 
4. 9.4 Caithfidh an páirtí eile gach rud a dhéanamh ar féidir a bheith ag súil leis le 

réasún chun cearta maoine Admirror a chosaint. 
5. 9.5 Má mhainníonn an páirtí eile a oibleagáidí íocaíochta i leith Admirror a 

chomhlíonadh nó má tá cúis mhaith ag Admirror eagla a bheith air go dteipfidh ar an 
bpáirtí eile sna hoibleagáidí sin, tá Admirror i dteideal na táirgí a sheachadtar a 
thabhairt ar ais faoi réir coinneáil teidil. Deonóidh an páirtí eile i gcónaí rochtain do 
Admirror ar a láithreán (í) nó a fhoirgneamh (í) chun na táirgí a iniúchadh agus / nó 
chun na hearraí a thógáil ar ais. Tar éis an athshealbhaithe, cuirfear an páirtí eile 
chun sochair an luach margaidh, nach mbeidh níos airde ná an bunphraghas 
ceannaigh ar lúide na costais a thabhóidh an t-athshealbhú. 

6. 9.6 Má urghabhann tríú páirtithe na hearraí a sheachadtar faoi réir teidil a choinneáil 
nó más mian leo cearta air a bhunú nó a fhorfheidhmiú, tá oibleagáid ar an bpáirtí 
eile Admirror a chur ar an eolas faoi sin láithreach. 

7. 9.7 Gabhann an páirtí eile air féin árachas a dhéanamh ar na hearraí a sheachadtar 
agus iad a árachú faoi réir teidil a choinneáil i gcoinne, i measc rudaí eile, timpiste, 
tine, pléascadh agus damáiste uisce, chomh maith le gcoinne gadaíochta agus 
beartas an árachais seo a chur ar fáil do iniúchadh chuig Admirror ar an gcéad 
iarraidh. . I gcás aon íocaíochta ón árachas, tá Admirror i dteideal na gcomharthaí. 

 
Airteagal 10. Barántais, gearáin agus tréimhse teorann 
 
10.1 Comhlíonann na hearraí agus na seirbhísí atá le seachadadh ag Admirror na 
gnáthcheanglais agus na gnáthchaighdeáin is féidir a shocrú go réasúnach tráth an 
tseachadta agus a bhfuil sé beartaithe dóibh faoi ghnáthúsáid san Ísiltír. Cuireann Admirror 
tréimhse bharánta bliana i bhfeidhm, mura luaitear a mhalairt sa luachan agus / nó sa 
deimhniú ordaithe. Is féidir le Admirror tréimhse dhian ráthaíochta a chinneadh ar leithligh 
do gach ordú. Baineann an baránta dá dtagraítear san alt seo le míreanna atá beartaithe le 
húsáid laistigh den Ísiltír. 
I gcás úsáide lasmuigh den Ísiltír, ní mór don pháirtí eile a fhíorú an bhfuil a úsáid oiriúnach 
le húsáid ansin agus na coinníollacha atá leagtha síos dó a chomhlíonadh. Sa chás sin, is 
féidir le Admirror ráthaíocht agus coinníollacha eile a leagan síos maidir leis na hearraí atá le 
seachadadh nó an obair atá le déanamh. 
 
 



2. 10.2 Ráthaíonn an Cliant nach n-úsáidfidh sé na seirbhísí agus / nó na táirgí: 
• Sa chaoi go sáraítear cearta Admirror nó tríú páirtithe agus / nó ar bhealach 

neamhdhleathach ar shlí eile, lena n-áirítear cearta IP agus cearta chun 
príobháideacht a chosaint; 

• Murab ionann agus dlíthe nó rialacháin is infheidhme; 
• Murab ionann agus foráil den chomhaontú. 

3. 10.3 Rachaidh aon chineál baránta in éag má tháinig locht chun cinn mar thoradh ar 
úsáid dhíobhálach nó mhíchuí de, úsáid nó cothabháil mhícheart ag an bpáirtí eile 
agus / nó tríú páirtithe gan chead i scríbhinn nó athruithe ar choinníollacha Admirror, 
an páirtí eile nó tríú páirtithe. a rinne iarratas ar na hearraí nó a rinne iarracht iad a 
chur i bhfeidhm. Níl an páirtí eile i dteideal ráthaíochta freisin más cúinsí nach bhfuil 
smacht ag Admirror orthu, lena n-áirítear dálaí aimsire, et cetera, is cúis leis an locht. 

4. 10.4 Ní bheidh an cliant in ann aon éilimh a dhearbhú a thuilleadh tar éis na táirgí 
seachadta a bheith in úsáid go hiomlán nó go páirteach, á n-oibriú nó á bpróiseáil, 
curtha ar aghaidh chuig tríú páirtithe nó curtha in úsáid, nó a bheith curtha ar 
bhealach eile de réir cosúlachta. glacadh leis. Ní féidir le dialltaí beaga i gcáilíocht, 
comhdhéanamh, airíonna, dath agus a leithéidí, nach féidir a sheachaint ó thaobh na 
teicneolaíochta de, nó a nglactar leo go ginearálta de réir úsáide, a bheith ina gcúis le 
gearán a dhéanamh. 

5. 10.5 Tá sé de dhualgas ar an bpáirtí eile na hearraí seachadta a iniúchadh go 
críochnúil, láithreach bonn nuair a chuirtear na hearraí ar fáil dó. Agus é sin á 
dhéanamh, ní mór don chliant a sheiceáil an bhfuil na míreanna cearta seachadta sna 
cainníochtaí cearta agus sa riocht ceart. Ina theannta sin, ní mór don chliant a 
chinneadh an gcomhlíonann na hearraí seachadta na ceanglais cháilíochta 
chomhaontaithe nó na ceanglais a fhéadfar a shocrú chun gnáthúsáid nó chun 
críocha tráchtála. Ní mór don chliant aon ghanntanais, lochtanna infheicthe agus / nó 
damáiste do na hearraí nuair a sheachadtar iad a lua ar an nóta seachadta, ar an 
sonrasc agus / nó ar na doiciméid iompair, má mhainnítear gur ghlac an cliant leis na 
hearraí. 

6. 10.6 Caithfear gearáin maidir le lochtanna atá inbhraite go seachtrach a dhéanamh i 
scríbhinn laistigh de dhá lá tar éis na hearraí a sheachadadh nó a fhorghníomhú. Ní 
féidir admirror a chur faoi dhliteanas ar bhealach ar bith as aon chineál cúitimh. 

7. 10.7 Caithfear gearáin maidir le lochtanna nach féidir a fheiceáil ón taobh amuigh a 
dhéanamh i scríbhinn laistigh de dhá lá tar éis iad a fhionnadh, go dtí deireadh trí mhí 
tar éis na hearraí a sheachadadh nó an obair a chur i gcrích, a mbeidh feidhm ag an 
tréimhse sin mar an tréimhse éaga . 

8. 10.8 Caithfidh tuairisc ar mhionsonraí faoin locht a bheith san fhógra faoi ghearáin 
ionas go mbeidh Admirror in ann freagairt go leordhóthanach. Caithfidh an páirtí eile 
an deis a thabhairt do Admirror an gearán a imscrúdú. 

9. 10.9 Má thuairiscítear an locht níos déanaí, níl an páirtí eile i dteideal deisiú, 
athsholáthar nó cúiteamh a thuilleadh. 

10. 10.10 Gan dochar d’oibleagáidí Admirror, más rud é agus mura gcomhaontaítear a 
mhalairt go sainráite i scríbhinn maidir leis na táirgí atá le seachadadh, ní bheidh 
dialltaí beaga i méid, dath, dromchla, struchtúr agus dialltaí beaga eile a gheofar ina 
gcúis le diúltú. . 

11. 10.11 Dá mbeadh údar maith le hachomharc ar ráthaíocht an pháirtí eile, déanfaidh 
Admirror, de rogha Admirror, na hearraí a bheidh le seachadadh mar a aontaíodh a 



dheisiú nó a sheachadadh, mura mbeadh sé sin pointeáilte go pointeáilte don pháirtí 
eile sa idir an dá linn. Má chuireann Admirror in iúl don pháirtí eile go rachaidh sé ar 
aghaidh leis an deisiúchán, cuirfidh an páirtí eile na hearraí seachadta ar fáil do 
Admirror ar a chostas agus a riosca féin. I gcás achomhairc dea-bhunaithe ar an 
ráthaíocht maidir leis na seirbhísí a sholáthraíonn Admirror, iompróidh Admirror na 
costais ábhartha gach uair. Íocfaidh an cliant na costais a bhaineann le próiseáil na n-
ábhar seo. 

12. 10.12 Ní thabharfaidh achomharc dea-bhunaithe ar an ráthaíocht aon aitheantas do 
dhliteanas nó forais i leith éileamh ar dhamáistí ón gcliant. Tarscaoileann an cliant é 
seo go sainráite. 

13. 10.13 Má tharlaíonn sé nach bhfuil aon bhunús le hachomharc ar ráthaíocht an 
chustaiméara, is é an custaiméir a iompróidh na costais a thabhófar dá bharr, mar 
chostais taighde ar thaobh Admirror. 

14. 10.14 Ní fhéadfaidh aon chliant earraí a thabhairt ar ais ach amháin tar éis cead i 
scríbhinn a fháil ó Admirror, ach tá sé ar chostas agus i mbaol an chliaint agus ní 
thugann sé le tuiscint riamh go n-admhaítear dliteanas. 

15. 10. 10.15 Tar éis don tréimhse bharánta dul in éag, gearrfar na costais go léir ar 
dheisiú nó ar athsholáthar, lena n-áirítear costais riaracháin, seolta agus glaonna 
amach ar an gcliant. 

16. 10.16 Murab ionann agus na tréimhsí teorann reachtúla, is í an tréimhse teorann do 
gach éileamh agus cosaint i gcoinne Admirror agus na tríú páirtithe a bhfuil baint ag 
Admirror leo agus comhaontú á fhorghníomhú bliain amháin. 

17. 10.17 Ní bhaineann forálacha na míreanna roimhe seo ach leis na seirbhísí, earraí 
agus / nó amhábhair a sholáthraíonn Admirror ach a fuair siad ó thríú páirtithe a 
mhéid agus a mhéid a sholáthraíonn soláthróir tríú páirtí na seirbhísí, na n-earraí 
agus / / nó tá ráthaíocht tugtha ag amhábhair do Admirror. 

18. 10.18 Ní mór gearáin maidir le méid na sonrasc a sheol Admirror a thuairisciú i 
scríbhinn laistigh de ocht lá ó dháta an tsonraisc, agus beidh feidhm ag an tréimhse 
sin mar an tréimhse éaga. 

19. 10.19 Gan dochar do ghearán tráthúil ón gcliant, tá an oibleagáid orduithe a cuireadh 
a íoc agus glacadh leo fós i bhfeidhm. 

20. 10.20 A mhéid a bheadh sé dodhéanta deisiú nó athsholáthar a dhéanamh, measfar 
go bhfuil an comhaontú díscaoilte. Maidir le gearáin maidir le lochtanna dá 
dtagraítear san alt seo, ní cheanglaítear ar Admirror riamh aon chineál cúitimh a íoc. 

21. 10.21 Ní féidir earraí damáistithe a thabhairt ar ais mura n-aontaíonn na páirtithe a 
mhalairt. 

Airteagal 11. Dliteanas 

11.1 Ní bheidh Admirror faoi dhliteanas ach amháin as damáiste díreach a 
d’fhulaing an páirtí eile, más rud é agus sa mhéid go bhfuil an damáiste sin mar 
thoradh díreach ar intinn nó meargántacht thoiliúil ar thaobh Admirror. 

2. 11.2 Níl Admirror faoi dhliteanas i leith damáiste, de chineál ar bith, a bhíonn mar 
thoradh ar Admirror a bheith ag brath ar fhaisnéis mhícheart agus / nó 
neamhiomlán agus / nó sonraí a sholáthraíonn an páirtí eile nó thar a cheann. 

3. 11.3 Ní bheidh dliteanas iomlán Admirror i ngach cás teoranta ach do chúiteamh as 
damáiste díreach, trína ndéanfaidh an méid iomlán atá le híoc ag Admirror leis an 
bpáirtí eile mar gheall ar aon oibleagáidí cealaithe agus cúiteamh as damáiste níos 



mó ná uasmhéid an praghas a leagtar síos don chomhaontú sin (gan CBL a áireamh) 
ar a laghad don chuid sin den ordú lena mbaineann an dliteanas. 

4. 11.4 In aon chás tá dliteanas Admirror teoranta i gcónaí don mhéid a íocann a 
árachóir amach, nuair is iomchuí. 

5. 11.5 Ní bhíonn Admirror faoi dhliteanas riamh as damáiste indíreach. Lena n-
áirítear, ach gan a bheith teoranta do, damáiste iarmhartach, brabús caillte, 
coigilteas caillte agus damáiste de bharr cur isteach gnó. 

6. 11.6 Níl dliteanas ar Admirror as damáiste más rud é agus a mhéid a ghlac an páirtí 
eile árachas amach nó go bhféadfadh sé a bheith árachaithe go réasúnach i 
gcoinne an damáiste lena mbaineann. 

7. 11.7 Níl feidhm ag na teorainneacha dliteanais a chuimsítear san alt seo má tá an 
damáiste mar gheall ar intinn nó mórfhaillí ar thaobh Admirror nó a bhainisteoirí. 

8. 11.8 Déanann an páirtí eile Admirror a shlánú i gcoinne aon éileamh ó thríú 
páirtithe a fhulaingíonn damáiste i ndáil le forghníomhú an chomhaontaithe nó le 
húsáid an táirge agus a bhfuil a chúis inchurtha i leith daoine eile seachas Admirror. 

9. 11.9 Más ceart do thríú páirtithe aghaidh a thabhairt ar Admirror, tá oibleagáid ar 
an bpáirtí eile cúnamh a thabhairt don Admirror laistigh agus lasmuigh den chúirt 
agus gach rud a mbeifí ag súil leis a dhéanamh gan mhoill. Má mhainníonn an páirtí 
eile bearta iomchuí a dhéanamh, tá Admirror i dteideal é sin a dhéanamh é féin 
gan fógra mainneachtana. Is ar chostas agus ar riosca an chliaint a bheidh na 
costais agus an damáiste go léir a thiocfaidh as Admirror mar thoradh air. 

10. 11.10 Tá Admirror faoi dhliteanas ar an mbealach céanna maidir le hobair a 
dhéanann tríú páirtithe ar a threoracha agus a bhaineann le hobair a dhéanann a 
gcuid fostaithe féin, mura rud é go bhfuil an dliteanas mar thoradh ar rún nó 
mórfhaillí ar thaobh an tríú páirtí. 

11. 11.11 Tá an cliant faoi dhliteanas as gach cead nó riachtanas riachtanach a chur i 
bhfeidhm go tráthúil agus a fháil. Déanann an cliant Admirror a shlánú i gcoinne 
aon chineál dliteanais ina leith seo. Má tá comhaontú curtha i gcrích ag na páirtithe 
cheana féin agus gan choinne ní bhfuair an cliant aon cheadanna nó ceaduithe 
bailí, gnóthófar gach costas a thabhóidh Admirror chomh maith le cúiteamh ón 
gcliant. 

12. 11.12 Ní mór éilimh ar dhamáiste a thuairisciú i scríbhinn do Admirror laistigh de 
thrí mhí tar éis don damáiste tarlú, ar phian forghéillte. 

13. 11.13 Más rud é gur cheart go mainneodh an páirtí eile an méid a bhfuil sé de 
dhualgas air a dhéanamh i leith Amirror a chomhlíonadh i gceart, ansin tá an páirtí 
eile faoi dhliteanas as gach damáiste agus costas ar thaobh Admirror a tháinig chun 
cinn go díreach nó go hindíreach dá bharr . 
 

Airteagal 12. Maoin intleachtúil 
 
1. 12.1 Fanfaidh gach téacs, grianghraf, líníocht, sceitse, léaráid, samplaí, samhlacha, 

eolas, srl., Lena n-áirítear bogearraí, a chruthaíonn agus a úsáideann Admirror, fiú 
má thugtar ar láimh don pháirtí eile iad, meabhrach agus / nó maoin fhisiciúil 
Admirror agus dá bhrí sin, féadfar, faoi réir cead i scríbhinn a fháil roimh ré ó 
Admirror, a úsáid chun aon chríche eile seachas an comhaontú idir Admirror agus 
an páirtí eile a fhorghníomhú. Is éard atá i bhforálacha an airteagail seo 
forchoimeádas de réir bhrí airteagal 15 mír 1 den Acht Cóipchirt. Ní thugann aon ní 



sna Téarmaí agus Coinníollacha seo le tuiscint go n-aistrítear cearta maoine 
intleachtúla. 

2. 12.2 Forchoimeádann Admirror na cearta agus na cumhachtaí eile a fhabhraíonn 
dó faoin Acht Cóipchirt agus faoi dhlíthe agus rialacháin intleachtúla eile. Tá sé de 
cheart ag Admirror an t-eolas a fuarthas trí chomhaontú a fhorghníomhú chun 
críocha eile a úsáid, a mhéid nach nochtar aon fhaisnéis atá faoi rún daingean ag an 
bpáirtí eile do thríú páirtithe. 

3. 12.3 Déanann an páirtí eile Admirror a shlánú i gcoinne éilimh ó thríú páirtithe 
maidir le seirbhísí nó earraí a thagann ó Admirror, maidir le cearta maoine 
intleachtúla. 

4. 12.4 Ní cheadaítear úsáid nó athúsáid eile a dhéanamh ar chruthú ábhair, 
grianghraif, ábhar scannáin nó ábhar eile faoi chóipcheart de Admirror mura bhfuil 
cead sainráite tugtha ag Admirror déanamh amhlaidh roimh ré. Is fianaise 
cheangailteach é an easpa toilithe i scríbhinn nár tugadh toiliú riachtanach. 

5. 12.5 Sa chás gur le ceadúnaithe Admirror na cearta maoine intleachtúla chun (cuid 
de) na seirbhísí, na táirgí agus / nó an t-ábhar, b’fhéidir go mbeidh ar an gcliant 
glacadh le téarmaí agus coinníollacha ceadúnais na dtríú páirtithe seo chun iad a 
úsáid (gach feidhmeanna na) seirbhísí. agus / nó táirgí. Mura dteastaíonn seo ón 
gcliant, ní bheidh sé i dteideal aon éilimh i gcoinne Admirror ina leith seo. 

 
Airteagal 13. An tAcht um Rúndacht agus Cosaint Sonraí Pearsanta (Wbp) 
 
1. 13.1 Tá sé de dhualgas ar Admirror rúndacht gach faisnéise agus sonraí ón gcliant a 

choinneáil i leith tríú páirtithe, a mhéid nach bhfuil siad ar fáil don fhearann poiblí 
gan gníomhartha Admirror. 

2. 13.2 Gabhann an Cliant air féin rúndacht dhian a urramú i leith Admirror maidir le 
gach a bhfuil nó a thiocfaidh ar an eolas faoi, cibé acu i gcomhthéacs fhorghníomhú 
an chomhaontaithe nó nach ea, maidir le cuideachta (í) Admirror agus ina theannta 
sin chun cóireáil a dhéanamh faisnéis den sórt sin faoi rún daingean. , mura eol an 
fhaisnéis sin go ginearálta nó má éilítear í a nochtadh de réir dlí nó le 
stocmhalartán nó le rialacháin eile. 

3. 13.3 Tá oibleagáid ar an gCliant an oibleagáid chéanna a fhorchur ar fhostaithe 
agus ar thríú páirtithe atá ag gabháil dó i gcur i gcrích an chomhaontaithe agus a 
luaitear sa dara mír den airteagal seo. 

4. 13.4 Is féidir go bpróiseálann Admirror sonraí pearsanta de réir bhrí an Achta um 
Chosaint Sonraí Pearsanta (“Wbp”) de (fostaithe agus / nó custaiméirí an chliaint) i 
gcomhthéacs an chomhaontaithe. Próiseálfar na sonraí pearsanta seo de réir 
Ráiteas Príobháideachta Admirror agus na dlíthe agus na rialacháin is infheidhme, 
lena n-áirítear an Wbp. 

5. 13.5 Déanfaidh Admirror cosaint leordhóthanach ar na sonraí pearsanta a 
phróiseáiltear thar ceann an chliaint. Cuirfidh Admirror bearta teicniúla agus 
eagrúcháin iomchuí i bhfeidhm chun na sonraí pearsanta a chosaint ar chaillteanas 
agus ar aon chineál próiseála neamhdhleathaí. Agus an úrscothacht agus na costais 
a bhaineann le cur chun feidhme á gcur san áireamh, cinnteoidh na bearta seo 
leibhéal iomchuí slándála, i bhfianaise na rioscaí a bhaineann leis an bpróiseáil agus 
cineál na sonraí atá le cosaint. Áireofar ar na bearta seo: 
 



• Doiciméad beartais slándála faisnéise a fhorbairt; 
• Slándáil fhisiciúil agus slándáil trealaimh / chomhaid sonraí, lena n-áirítear 

ballaí dóiteáin, logáil isteach pasfhocal agus / nó criptiú; 
• Iad siúd atá freagrach as slándáil a shannadh; 
• Slándáil rochtana a úsáid (nósanna imeachta chun rochtain a thabhairt 

d’fhostaithe údaraithe ar na córais agus na seirbhísí faisnéise). 
 

6. 13.6 Ní ráthaíonn Admirror go bhfuil an t-urrús éifeachtach i ngach cás. Má tá 
slándáil a thuairiscítear go sainráite in easnamh, déanfaidh Admirror gach iarracht 
a chinntiú go gcomhlíonfaidh an t-urrús leibhéal atá réasúnta i bhfianaise an 
úrscothacht, íogaireacht na sonraí pearsanta agus na costais a bhaineann leis an 
urrús a thógáil. 

7. 13.7 Ní chuirfidh an Cliant sonraí pearsanta ar fáil do Admirror le haghaidh 
próiseála ach amháin má chinntigh sé go bhfuil na bearta slándála riachtanacha 
déanta. Tá an rialaitheoir freagrach as comhlíonadh na mbeart a chomhaontaíonn 
na páirtithe. 

8. 13.8 I gcás sárú slándála agus / nó sárú sonraí de réir bhrí Airteagal 33 GDPR, 
cuirfidh Admirror an rialaitheoir nó an cliant ar an eolas gan mhoill mhíchuí. 

9. 13.9 Cuideoidh Admirror leis an rialaitheoir a chuid freagrachtaí i leith an údaráis 
mhaoirseachta agus / nó na n-ábhar sonraí dá dtagraítear in Airteagail 33 agus 34 
GDPR a chomhlíonadh. 

10. 13.10 Sa chás go gcuireann ábhar sonraí isteach iarratas ar rochtain, ar cheartú, ar 
scriosadh agus / nó ar theorannú na próiseála dá dtagraítear in Airteagal 15 - 19 
GDPR chuig Admirror, láimhseálfaidh Admirror an iarraidh féin a mhéid is féidir léi 
a dhéanamh mar sin féin. a dhéanamh. Cuirfidh sé an rialaitheoir ar an eolas faoin 
iarraidh. Féadfaidh Admirror na costais a bhaineann le próiseáil na hiarrata a 
ghearradh ar an rialaitheoir. 

11. 13.11 Maidir le dliteanas Admirror as damáiste mar thoradh ar easnamh inchurtha 
i gcomhlíonadh na próiseála, tá feidhm mutatis mutandis ag forálacha an 
chomhaontaithe seo. 

12. 13.12 Maidir le próiseáil sonraí pearsanta agus gach rud a bhaineann leis an Acht 
um Chosaint Sonraí Pearsanta, tá feidhm ag na forálacha mar a chuimsítear sna 
téarmaí agus coinníollacha ginearálta seo. 
 

Airteagal 14. Díospóidí agus an dlí is infheidhme 
 

1. 14.1 Má tá easpa soiléireachta ann maidir le léirmhíniú ar fhoráil amháin nó níos mó 
de na téarmaí agus coinníollacha ginearálta seo, caithfear an fhoráil / na forálacha sin 
a léirmhíniú 'de mheon' na dtéarmaí agus na gcoinníollacha ginearálta seo. 

2. 14.2 Rialaíonn dlí na hÍsiltíre comhaontú a tugadh i gcrích le Admirror, fiú má 
chomhlíontar oibleagáid go hiomlán nó go páirteach thar lear nó má tá a oifig 
chláraithe ag an bpáirtí atá bainteach leis an gcaidreamh dlíthiúil ansin. Tá 
infheidhmeacht Choinbhinsiún Díolachán Vín eisiata go sainráite. 

3. 14.3 Socróidh an chúirt inniúil sa chéad áit aon díospóidí a bhaineann leis an 
gcomhaontú nó a eascróidh as an gcomhaontú seo ina mbunófar Admirror tráth a 
thabharfar an comhaontú seo chun críche, mura n-éilíonn dlí éigeantach a mhalairt. 
forordaíonn. 



4. 14.4 Ní dhéanfaidh na páirtithe achomharc chun na gcúirteanna ach amháin tar éis 
dóibh gach iarracht a dhéanamh an díospóid a réiteach i gcomhairliúchán 
frithpháirteach. 

5. 14.5 A mhéid nach gcomhaontaítear a mhalairt go sainráite i scríbhinn, rachaidh gach 
éileamh dlíthiúil as a dtagann na téarmaí agus coinníollacha ginearálta seo as an 
bpáirtí eile as feidhm tar éis bliana a bheith caite ó dháta an fhorghníomhaithe. 

6. 14.6 Caithfear gearáin ón gcliant faoi na seirbhísí agus / nó na gníomhaíochtaí a chur 
in iúl i scríbhinn do Admirror laistigh de 5 lá oibre tar éis dháta na seirbhísí agus / nó 
na ngníomhaíochtaí foirceanta. Má sháraítear an téarma seo, rachaidh aon éileamh i 
gcoinne Admirror ina leith seo as feidhm. 

7. 14.7 I gcás gearán a bhfuil bonn cirt leis faoi na seirbhísí agus / nó na gníomhaíochtaí 
a dhéantar, tá sé de cheart ag Admirror na seirbhísí agus / nó na gníomhaíochtaí sin a 
dhéanamh i gceart laistigh de thréimhse réasúnta ama, nó an chuid ábhartha den 
sannadh. creidmheas. 

Airteagal 15. Téarmaí agus coinníollacha ginearálta 

1. 15.1 Comhdaíodh na coinníollacha seo leis an gCumann Tráchtála i Roermond. 
2. 15.2 Tá an leagan is déanaí a comhdaíodh nó an leagan a bhí i bhfeidhm nuair a 
bunaíodh an caidreamh dlíthiúil infheidhme i gcónaí. 
3. 15.3 Tá téacs Ollainnis na dtéarmaí agus na gcoinníollacha ginearálta cinntitheach i 
gcónaí chun é a mhíniú. 


