
Termat dhe Kushtet 
 

Përditësimi i fundit: 29 gusht 2022 
 
Ju lutemi lexoni me kujdes këto terma dhe kushte përpara se të përdorni Shërbimin tonë. 
 

Interpretimi dhe përkufizimet  
 

 

Interpretimi  

 

Fjalët, shkronjat fillestare të të cilave janë me shkronja të mëdha kanë kuptime të përcaktuara në 
kushtet e mëposhtme. Përkufizimet e mëposhtme do të kenë të njëjtin kuptim, pavarësisht nëse 
ato shfaqen në njëjës apo në shumës. 

 
Përkufizimet 

Për qëllimet e këtyre Termave dhe Kushteve: 
 

Filial do të thotë një ent që kontrollon, kontrollohet nga ose është nën kontroll të përbashkët me 
një palë, ku "kontroll" nënkupton pronësinë e 50% ose më shumë të aksioneve, interesit të kapitalit 
ose letrave me vlerë të tjera që kanë të drejtë të votojnë për zgjedhjen e drejtorëve ose 
autoriteteve të tjera drejtuese.  
 
Vendi i referohet: Shqipërisë 
 
Kompania (e referuar si "Kompania", "Ne", "Neve" ose "E Jona" në këtë Marrëveshje) i referohet 
Balfin Real Estate dhe Hospitality, Bulevardi "Bajram Curri", Qendra e Biznesit ETC, kati 8, njësia 
131- 134, Tiranë, Shqipëri. 
 
Pajisje nënkupton çdo pajisje që mund të aksesojë Shërbimin, si p.sh. një kompjuter, një celular ose 
një tabletë dixhitale. 
 
Shërbimi i referohet faqes së internetit. 
 
Termat dhe Kushtet (të referuara gjithashtu si "Kushtet") nënkuptojnë këto Terma dhe Kushte që 
formojnë të gjithë marrëveshjen midis jush dhe kompanisë në lidhje me përdorimin e Shërbimit. 
Kjo marrëveshje e Termave dhe Kushteve është krijuar me ndihmën e Gjeneruesit të Termave dhe 
Kushteve të TermsFeed. 
 
Shërbimi i mediave sociale të palëve të treta nënkupton çdo shërbim ose përmbajtje (përfshirë të 
dhënat, informacionin, produktet ose shërbimet) e ofruar nga një palë e tretë që mund të shfaqet, 
përfshihet ose vihet në dispozicion nga Shërbimi. 
 
Faqja e internetit i referohet balfinrealestate, e aksesueshme nga https://balfinrealestate.al/en/ 
 
Ju do të thotë individi që hyn ose përdor Shërbimin, që mund të jetë edhe një kompani, ose entitet 
tjetër juridic, sipas rastit, në emër të të cilit ky individ po akseson ose përdor Shërbimin. 
 
 



Pranimi 
 
Këto janë Termat dhe Kushtet që rregullojnë përdorimin e këtij Shërbimi dhe marrëveshja që 
vepron midis Jush dhe Kompanisë. Këto Terma dhe Kushte përcaktojnë të drejtat dhe detyrimet e 
të gjithë përdoruesve në lidhje me përdorimin e Shërbimit. 

 

Qasja juaj dhe përdorimi i Shërbimit kushtëzohet nga pranimi dhe pajtueshmëria juaj me këto Terma dhe 

Kushte. Këto Terma dhe Kushte zbatohen për të gjithë vizitorët, përdoruesit dhe të tjerët që aksesojnë 
ose përdorin Shërbimin. 
Duke hyrë ose duke përdorur Shërbimin, Ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Terma dhe Kushte. 
Nëse nuk pajtoheni me ndonjë pjesë të këtyre Termave dhe Kushteve, atëherë nuk mund të keni 
akses në Shërbim. 
 
Ju deklaroni se jeni mbi 18 vjeç. Kompania nuk i lejon ata nën 18 vjeç të përdorin Shërbimin. 

Qasja juaj dhe përdorimi i Shërbimit kushtëzohet gjithashtu nga pranimi dhe pajtueshmëria juaj me 

Politikën e Privatësisë së Kompanisë. Politika jonë e privatësisë përshkruan politikat dhe procedurat 

tona për mbledhjen, përdorimin dhe shfaqjen e informacionit tuaj personal kur përdorni 

Aplikacionin ose faqen e internetit dhe ju tregon për të drejtat tuaja të privatësisë dhe se si ju 

mbron ligji. Ju lutemi lexoni me kujdes Politikën tonë të Privatësisë përpara se të përdorni 

Shërbimin tonë. 

 

 

Lidhje me faqet e tjera të internetit 
 

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të palëve të treta ose shërbime që nuk 

janë në pronësi ose të kontrolluara nga Kompania. 

Kompania nuk ka asnjë kontroll dhe nuk merr përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë 

ose praktikat e ndonjë faqeje interneti ose shërbimi të palëve të treta. Ju më tej pranoni dhe bini 

dakord që Kompania nuk do të jetë përgjegjëse, drejtpërdrejt ose tërthorazi, për ndonjë dëm ose 

humbje të shkaktuar ose të supozuar se është shkaktuar nga/ose në lidhje me përdorimin ose 

mbështetjen në ndonjë përmbajtje, produkt ose shërbim të tillë të disponueshëm në/ose 

nëpërmjet ndonjë faqeje interneti ose shërbimi të tillë. 

Ne ju këshillojmë fuqimisht të lexoni termat dhe kushtet dhe politikat e privatësisë së çdo faqe 

interneti ose shërbimi të palëve të treta që vizitoni. 

 

 

 



Përfundimi 

 
Ne mund të ndërpresim ose pezullojmë aksesin tuaj menjëherë, pa njoftim ose përgjegjësi 
paraprake, për çfarëdo arsye, duke përfshirë përfundimin pa kufizim nëse shkelni këto Terma dhe 
Kushte. 
Pas përfundimit, e drejta juaj për të përdorur Shërbimin do të ndalojë menjëherë. 
 
 
 

Kufizimi i përgjegjësisë 

 
Pavarësisht nga dëmtimet që mund të pësoni, e gjithë përgjegjësia e Kompanisë dhe e çdo 
furnizuesi të saj sipas çdo dispozite të këtyre Kushteve dhe mjeti juaj ekskluziv për të gjitha sa më 
sipër do të kufizohet në shumën e paguar aktualisht nga Ju nëpërmjet Shërbimit ose 100 USD nëse 
nuk keni blerë asgjë përmes Shërbimit. 
 
Në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, në asnjë rast Kompania ose furnitorët e saj nuk do 
të jenë përgjegjës për ndonjë dëm të veçantë, të rastësishëm, indirekt ose pasues (duke përfshirë, 
por pa u kufizuar në, dëmet për humbjen e fitimeve, humbjen e të dhënave ose informacione të 
tjera, për ndërprerje të biznesit, për lëndime personale, humbje të privatësisë që rrjedhin ose në 
ndonjë mënyrë që lidhen me përdorimin ose pamundësinë për të përdorur Shërbimin, softuerin e 
palëve të treta dhe/ose harduerin e palës së tretë të përdorur me Shërbimin, ose përndryshe në 
lidhje me ndonjë dispozitë të këtyre Kushteve), edhe nëse Kompania ose ndonjë furnizues është 
këshilluar për mundësinë e dëmeve të tilla dhe edhe nëse subjekti juridik nuk arrin qëllimin e tij 
thelbësor. 
Disa shtete nuk lejojnë përjashtimin e garancive të nënkuptuara ose kufizimin e përgjegjësisë për 
dëme të rastësishme ose pasuese, që do të thotë se disa nga kufizimet e mësipërme mund të mos 
zbatohen. Në këto shtete, përgjegjësia e secilës palë do të jetë e kufizuar në shkallën më të lartë që 
lejohet me ligj. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Mohim përgjegjësie "SI ËSHTË" dhe "SI I 
DISPONUESHËM". 
 
Shërbimi ju ofrohet "SI ËSHTË" dhe "SI I DISPONUESHËM" dhe me të gjitha defektet dhe të metat 
pa asnjë lloj garancie. Në masën maksimale të lejuar sipas ligjit në fuqi, Kompania, në emër të saj 
dhe në emër të Filialeve të saj dhe të licensuarve përkatës të tyre dhe ofruesve të shërbimeve, 
shprehimisht mohon të gjitha garancitë, qofshin ato të shprehura, të nënkuptuara, statutore ose të 
tjera, në lidhje me Shërbimin, duke përfshirë të gjitha garancitë e nënkuptuara të tregtueshmërisë, 
përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar, titullin dhe mosshkeljen, dhe garancitë që mund të 
lindin gjatë marrëveshjes, gjatë performancës, përdorimit ose praktikave tregtare. Pa kufizim në sa 
më sipër, Kompania nuk ofron asnjë garanci ose ndërmarrje dhe nuk bën asnjë përfaqësim të asnjë 
lloji që. 
 
Shërbimi do të plotësojë kërkesat tuaja, do të arrijë ndonjë rezultat të synuar, do të jetë i 
pajtueshëm ose do të punojë me ndonjë softuer, aplikacion, sistem ose shërbim tjetër, funksionon 
pa ndërprerje, të përmbushë çdo standard të performancës ose besueshmërisë ose të jetë pa 
gabime ose që çdo gabim ose defekt mund ose do të korrigjohet. 
 
Pa kufizuar sa më sipër, as Kompania dhe as ndonjë ofrues i kompanisë nuk bën ndonjë përfaqësim 
ose nuk mban garanci të çfarëdo lloji, të shprehur ose të nënkuptuar: (i) për funksionimin ose 
disponueshmërinë e Shërbimit, informacionit, përmbajtjes dhe materialeve ose produkteve të 
përfshira në të; (ii) që Shërbimi do të jetë i pandërprerë ose pa gabime; (iii) për sa i përket 
saktësisë, besueshmërisë ose qarkullimit të çdo informacioni ose përmbajtjeje të ofruar nëpërmjet 
Shërbimit; ose (iv) që Shërbimi, serverët e tij, përmbajtja ose e-mail-et e dërguara nga/ose në emër 
të Kompanisë janë pa viruse, skripta, trojan horses, bugs, malware, time bombs ose përbërës të 
tjerë të dëmshëm. 
 
Disa juridiksione nuk lejojnë përjashtimin e llojeve të caktuara të garancive ose kufizimeve mbi të 
drejtat ligjore të zbatueshme të një konsumatori, kështu që disa ose të gjitha përjashtimet dhe 
kufizimet e mësipërme mund të mos zbatohen për Ju. Por në një rast të tillë përjashtimet dhe 
kufizimet e përcaktuara në këtë seksion do të zbatohen në shkallën më të lartë të zbatueshme sipas 
ligjit në fuqi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ligji qeverisës 

 
Ligjet e vendit, duke përjashtuar rregullat e konfliktit të ligjit, do të rregullojnë këto Kushte dhe 
përdorimin tuaj të Shërbimit. Përdorimi juaj i Aplikacionit mund t'i nënshtrohet gjithashtu ligjeve të 
tjera lokale, shtetërore, kombëtare ose ndërkombëtare. 
 

Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve 

 
Nëse keni ndonjë shqetësim ose mosmarrëveshje në lidhje me Shërbimin, ju pranoni që fillimisht të 
përpiqeni ta zgjidhni mosmarrëveshjen në mënyrë joformale duke kontaktuar Kompaninë. 
 
 

Për përdoruesit e Bashkimit Evropian (BE). 
 
Nëse jeni konsumator i Bashkimit Evropian, do të përfitoni nga çdo dispozitë e detyrueshme e ligjit 
të vendit në të cilin banoni. 
 
 

Pajtueshmëria ligjore e Shteteve të  Bashkuara 

 
Ju përfaqësoni dhe garantoni që (i) Ju nuk ndodheni në një vend që i nënshtrohet embargos së 
qeverisë së Shteteve të Bashkuara, ose që është përcaktuar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara si 
një vend "mbështetës terrorizmi" dhe (ii) Ju nuk jeni të listuara në asnjë listë të qeverisë së 
Shteteve të Bashkuara të palëve të ndaluara ose të kufizuara 
 
 

Ndarshmëria dhe Heqja dorë Ndarshmëria 

 
Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve konsiderohet e pazbatueshme ose e pavlefshme, kjo 
dispozitë do të ndryshohet dhe interpretohet për të përmbushur objektivat e kësaj dispozite në 
shkallën më të lartë të mundshme sipas ligjit në fuqi dhe dispozitat e mbetura do të vazhdojnë të 
jenë në fuqi dhe efekt të plotë. 
 
 
 
 
 
 

 



Heqja dorë 
 
Me përjashtim të rasteve të parashikuara këtu, dështimi për të ushtruar një të drejtë ose për të 
kërkuar përmbushjen e një detyrimi sipas këtyre Kushteve nuk do të ndikojë në aftësinë e një pale 
për të ushtruar këtë të drejtë ose për të kërkuar një përmbushje të tillë në çdo kohë pas kësaj dhe 
as heqja dorë nga një shkelje nuk do të përbëjë heqje dorë nga çdo shkelje të mëvonshme. 
 
      

Interpretimi i përkthimit 

 
Këto Terma dhe Kushte mund të jenë përkthyer nëse ne i kemi vënë ato në dispozicion për Ju në 
Shërbimin tonë. Ju pranoni që teksti origjinal në anglisht do të mbizotërojë në rast 
mosmarrëveshjeje. 

 

Ndryshimet në këto Terma dhe Kushte 

 
Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë, për të modifikuar ose zëvendësuar këto Kushte në 
çdo kohë. Nëse një rishikim është material, Ne do të bëjmë përpjekje të arsyeshme për të dhënë 
njoftim të paktën 30 ditë përpara hyrjes në fuqi të kushteve të reja. Çfarë përbën një ndryshim 
material do të përcaktohet sipas gjykimit tonë. 
 

Duke vazhduar të hyni ose të përdorni Shërbimin tonë pasi ato rishikime të hyjnë në fuqi, 

ju pranoni të jeni të detyruar nga kushtet e rishikuara. Nëse nuk jeni dakord me kushtet e 

reja, tërësisht ose pjesërisht, ju lutemi ndaloni përdorimin e faqes së internetit dhe 

Shërbimit. 

Na kontaktoni 

 

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këto Terma dhe Kushte, mund të na kontaktoni: 

• Me email: sales@balfinrealestate.al 

 

mailto:sales@balfinrealestate.al

