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Terms and conditions - Website owners
වෙබ් අඩවි හිමිකරුෙන් සඳහා වූ වකොන්වේසි සහ නියමයන්

1.

LakSHOP is an online service to setup a website (corporate or an online-store). The websites
/ online stores will be hosted and maintained inside the LakSHOP platform.
LakSHOP යනු ව්යාපාර හිමිකරුව්න්ට තම ආයතනික වව්බ් අඩවි සහ මාර්ගගත (ඔන්ලයින්)
වව්ළඳසැල් වව්බ් අඩවි සකසා ගැනීමට වසේව්ාව්න් සපයන වව්බ් අඩවියකි. සියලුම වව්බ් අඩවි
LakSHOP වව්බ් අඩවිය තුල ස්ථාපිත වකවරනු ලබයි.

2.

You are responsible for all activities and contents uploaded to your website. Publishing any
materials or conducting any activities which are prohibited by law (or unethical) of Sri Lanka
are prohibited in LakSHOP platform and violation of such, determined by the sole discretion
of LakSHOP may result in immediate termination of your services. In simple terms, you (the
website owner) are responsible for your account and any materials you upload to your
website. If you violate these terms, we may cancel your account and stop providing you the
services.
LakSHOP භාවිතා කර සකස් කර ගනු ලබන සියලුම ව්ර්ගවේ වව්බ් අඩවිව්ල ඇතුළත් ව්න විස්තර,
භාණ්ඩ, වසේව්ා සහ අවනකුත් සියලුම අන්තර්ගතයන්හි ව්ගකීම, එම වව්බ් අඩවිව්ල හිමිකරුව්න්
සතුව්න අතර, LakSHOP වසේව්ාව් එම වව්බ් අඩවිව්ල ඇතුළත්ව්න කිසිදු අන්තර්ගතයකට ව්ගකීම
වනොදරයි.
ඔබ වව්බ් අඩවිවේ කිසියම් අයුරකින් නීතයානුකූල වනොව්න වහෝ සදාචාර විවරෝධී අන්තර්ගතයන්
ඇතුලත් වී/කර ඇත්නම්, ඔබවේ වසේව්ාව් අත්හිටුවීවම් සම්පූර්ණ බලය LakSHOP සතු වේ. එව්ැනි
අව්ස්ථාව්න්හීදී කිසිදු අයුරකින් මුදල් ආපසු වගවීමක් සිදු වනොකරන බව් කරුණාවව්න් සලකන්න.

3.

LakSHOP does not intervene with the orders coming to your website, it's your responsibility
to handle the orders and the users / customers accessing your website.
LakSHOP භාවිතා කර සකස් කර ගනු ලබන සියලුම ව්ර්ගවේ වව්බ් අඩවිව්ල ව්යාපාර කටයුතු සඳහා
LakSHOP වසේව්ාව් මැදිහත් වනොව්න අතර, පාරිවභෝගික විමසීම්, භාණ්ඩ ඇණවුම් යනාදි ව්යාපාරික
කටයුතු නිසි ආකාරවයන් පව්ත්ව්ා ගැනීම ව්යාපාර හිමිකරුව්න් සතුවේ.
එනම් LakSHOP භාවිතා කර සකස් කර ගත් වව්බ් අඩවිව්ල පාරිවභෝගික විමසීම්, භාණ්ඩ ඇණවුම්
යනාදී කටයුතු නිසි ආකාරවයන් හසුරව්ා වනොගැනීවමන් ව්යාපාර කටයුතු ව්ලට යම් හනියක්
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සිදුවුව්වහොත් එහි ව්ගකීම ව්යාපාර හිමිකරුව්න් සතුව්න අතර , LakSHOP වසේව්ාව් එහි කිසිදු ව්ගකීම
වනොදරයි.

4.

To access our services, you must register an account with your legal name, address and
other details required.
LakSHOP හරහා වව්බ් අඩවියක් සකස් කර ගැනීම සඳහා, එහි ගිණුමක් සාදා ගත යුතු අතර, එය සඳහා
නීතයානුකූල නම්, ගම් හා අවනකුත් විස්තර ඇතුලත් කල යුතුය.

5.

You must be 18 years or older to access the LakSHOP platform and obtain our services.
LakSHOP හි වව්බ් අඩවියක් පව්ත්ව්ාවගන යාම සඳහා ඔබවේ ව්යස අවු. 18 ක් සම්පූර්ණ වී තිබිය
යුතුය.

6.

LakSHOP shall communicate with you using the email address used when registering your
account.
ඔබ හා සම්බන්ධ වීමට අප ඔබවේ ඊවම්ල් ලිපිනය භාවිතා කරනු ඇත.

7.

Under existing terms, you can create a website in LakSHOP platform without a payment.
However, the functionalities may be limited depending on the status of the account.
LakSHOP charges a fee when you link a 3rd party domain name to the LakSHOP website.
DNS setting of the domain shall be done by the website owner.
If you want our support to build your website, we will help you with a cost (specified at the
www.lakshop.lk)
LakSHOP හි වව්බ් අඩවියක් සාදා ගැනීමට ඔබට ආරම්භවේදී පිරිව්ැයක් දැරීමට සිදු වනොවේ. නමුත්
එම වනොමිලවේ වදන වසේව්ාවව්හි සියලුම පහසුකම් අඩංගු වනොවිය හැකිය. ඔබ ඔබවේ වව්බ් අඩවියට
ව්සම් නාමයක් (Domain name) සම්බන්ධ කිරීවම්දී පිරිව්ැයක් දැරීමට සිදු විය හැකිය. ව්සම් නාමයක්
ඒක් කිරීවම්දී ඒහි DNS වයදුම් වව්නස් කර ගැනීම ඔබවේ ව්ගකීමක් වේ.
LakSHOP වව්බ් අඩවිය නිර්මාණය කර ගැනීමට අප කාර්ය මණ්ඩලවේ සහය අව්ශ්ය නම් එය අප ඉටු
කර වදන්වනමු. නමුත් ඒ සඳහා, www.lakshop.lk වව්බ් අඩව්වේ සඳහන් කර ඇති ආකාරයට අමතර
මුදලක් වගවීමට සිදු විය හැකිය.

8.

The yearly maintenance fee of the website is specified in the www.lakshop.lk website and
LakSHOP may update the prices of the websites at any given time. However, if you've
created an account and made a payment, the renewal price of the website is guaranteed
for the 1st 5 years (inclusive of the current year) of creation of the account.
LakSHOP වව්බ් අඩවියක් සකස් කර ගැනීමට වියදම් ව්න පිරිව්ැය විස්තර, www.lakshop.lk වව්බ්
අඩවිවයහි විව්ෘතව් දක්ව්ා ඇත. ඒම අගයන් වව්නස් කිරීවම් පූර්ණ බලතල LakSHOP වසේව්ාව් සතු වේ.
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LakSHOP වසේව්ාව් හරහා සකස් කර ගත් සියලුම වව්බ් අඩවිව්ල නඩත්තු කටයුතු සඳහා නිශ්්චිත
මුදලක් සෑම ව්සරක් පාසාම වව්බ් අඩවිව්ල හමිකරුව්න් විසින් LakSHOP වසේව්ාව්ට වගවිය යුතු අතර,
එම මුදල ව්සරින් ව්සර පාරිසරික හා ආර්ථික සාධක මත වව්නස් විය හැකිය.
9.

You are responsible for providing your account secure by using a strong password and
keeping it safe without exposing to any third party. Also you should log-out from your
control panel if there is a chance a third party shall access the same device and/or gain
control of your LakSHOP account. LakSHOP is not liable for any damages occur due to
unauthorized access to your account due to such reasons.
ඔබවේ ගිණුවම් රහසය භාව්ය ( රහස් මුර පදය හා අවනකුත් විස්තර ) රැක ගැනීවම් පූර්ණ ව්ගකීම
වව්බ් අඩවි අයිතිකරු සතු වේ. ඔබට වව්බ් අඩවිවේ ඇතුලත ගිණුවම් ව්ැඩ කිරීවම් අව්ශ්යතාව්යක්
වනොව්න අව්ස්ථාව්න් ව්ලදී ඒම ගිණුවමන් ඉව්ත් වී (Logout) සිටීමට කටයුතු කිරීම අව්ශ්ය වේ. කිසියම්
අයුරකින් වව්නත් පුද්ගයින්වේ ග්රහණයට ලක්වීවමන් සිදුව්න අලාභ හානි පිලිබඳව් LakSHOP ව්ග
කියනු වනොලැවබ්.

10. You may cancel your account at any time you prefer. But no refunds will be offered.
කිසියම් අයුරකින් ඔබට LakSHOP මගින් සාදා ගත් වව්බ් අඩවිය නැව්ැත්වීමට අව්ශ්ය නම් එය අප ඉටු
කර වදන්වනමු. නමුත් එවිට මුදල් ආපසු වගවීමක් සිදු වනොකරයි.
11. No source code files will be given under any circumstances.
LakSHOP හි වව්බ් අඩවියක් සාදා ගන්නා ඔබට, කිසිදු අයුරකින් වක්ත වගොනු (Source code files)
ලබා දීමක් සිදු වනොකරනු ලබයි.
12. The terms and conditions may change and the website owner should check the terms and
conditions page (www.lakshop.lk/legal/terms-and-conditions). If the website owner does
not agree with them, the operations of the website must be ceased immediately.
ඉහත සඳහන් වකොන්වද්සි සහ නියමයන් ඕනෑම අව්ස්ථාව්ක සංවශ්ෝධනය කිරීවම් අයිතිය LakSHOP
සතු වේ. කරැණාකර අප වව්බ් අඩවිවේ www.lakshop.lk/legal/terms-and-conditions ට පිවිස
යාව්ත්කාලීන විය හැකිය. කිසියම් කරුණක් සඳහා ඔබට එකඟ විය වනොහැකිනම් ව්හා ම වසේව්ාව් ලබා
ගැනීම අත්හිටුවිය යුතුය.
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