KÄYTTÖEHTOSOPIMUS
(Koskee Nokian WiFi -sovellusta, jota käytetään Applen iOS-tuotteissa)
Tämä on laillinen sopimus, jonka osapuolina ovat käyttäjä itse yksilönä, jos hän solmii
sopimuksen yksityishenkilönä, tai jos käyttäjällä on valtuudet solmia tämä sopimus
käyttäjän yrityksen tai jonkun muun organisaation puolesta, niin se taho, jonka puolesta
käyttäjä toimii (jäljempänä "käyttäjä"), ja Nokia Apps Distribution LLC ja sen kumppanit alla
olevan määrityksen mukaisesti (jäljempänä "Lisenssinantaja"), ja joka koskee käyttäjän
toimesta tapahtuvaa sellaisten palveluiden ja resurssien (jäljempänä "Palvelut") käyttöä,
jotka ovat käytettävissä tai käytössä Nokian WiFi-laitteessa (jäljempänä "Laite"), Nokia WiFi
App -ohjelmistosovelluksessa (jäljempänä "Lisensoitu sovellus"), Nokia WiFi -sivustolla
(jäljempänä "Sivusto") tai Home Portal -ohjelmistossa tai missä tahansa muussa edellä
määritettyihin laitteisiin sisällytetyssä ohjelmistossa (jäljempänä "Ohjelmisto"). "Kumppani"
tarkoittaa tahoa, joka on lisenssinantajan määräysvallassa, käyttää lisenssinantajan
määräysvaltaa tai on saman määräysvallan alaisena, kun "määräysvallalla" tarkoitetaan sitä,
että taho omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 % johtohenkilöiden äänestykseen tai
vastaaviin tehtäviin oikeuttavista osakkeista, niin kauan kuin kyseinen oikeus tai vastaava
johtoa koskeva määräysvalta on voimassa.
Kun käyttäjä lataa, asentaa tai käyttää palveluita, hän sitoutuu noudattamaan tämän
käyttöoikeussopimuksen ehtoja (jäljempänä "sopimus"). Mikäli käyttäjä ei suostu tämän
sopimuksen ehtoihin, hänellä ei ole oikeutta käyttää palveluita ja hänen täytyy poistaa
palvelut kaikista laitteista, joihin ne ovat asennettu. Lisenssinantajalla on oikeus muuttaa
tätä sopimusta milloin tahansa. Käyttäjä voi tarkastella tämän sopimuksen viimeisintä
versiota milloin tahansa osoitteessa www.nokia.com/wifi/legal/terms-of-service/. Nokia
pidättää oikeuden päivittää, muuttaa tai korvata näiden käyttöehtojen mitä tahansa kohtaa
tai osaa julkaisemalla päivitykset ja/tai muutokset verkkosivuillaan. Käyttäjä vastaa itse
siitä, että hän tarkistaa sivuston säännöllisesti mahdollisten muutosten varalta. Mikäli
käyttäjä jatkaa palveluiden käyttämistä ehtoihin tehtyjen muutosten julkistamisen jälkeen,
hänen katsotaan hyväksyneen kyseiset muutokset.
TÄMÄN SOPIMUKSEN 18. KOHTA SISÄLTÄÄ EHDON KIISTATILANTEIDEN SELVITTÄMISESTÄ
YKSITYISTAPAUKSEINA
VÄLIMIESMENETTELYN
KAUTTA
SEKÄ
JOUKKOKANTEESTA/VALAMIESOIKEUSKÄSITTELYSTÄ LUOPUMISEN. SIINÄ MÄÄRIN KUIN
EHTOA VOIDAAN LIAN MUKAAN SOVELTAA, SE EDELLYTTÄÄ, ETTÄ KIISTAT RATKAISTAAN
YKSITYISTAPAUKSINA VÄLIMIESMENETTELYN AVULLA SEN SIJAAN, ETTÄ NE RATKAISTAISIIN
VALAMIESOIKEUDENKÄYNNISSÄ TAI JOUKKOKANTEENA.
Palvelut sekä siinä tai sen kautta saatavissa olevat tiedot, data, teksti ja/tai muut
materiaalit, mukaan lukien mutta ei tyhjentävästi omistus- ja immateriaalioikeudet, omistaa
lisenssinantaja ja/tai sen lisenssinantajat, ja sekä palveluita että niihin liittyviä oikeuksia
suojaavat kansainvälisten sopimusten määräykset sekä kaikki muut käyttömaassa
sovellettavat maakohtaiset lait.

Palvelut lisensoidaan, sitä ei myydä, käyttäjälle, jotta tämä voi käyttää sitä vain tämän
sopimuksen ehtojen mukaisesti, ellei palveluiden mukana toimiteta erillistä
käyttöoikeussopimusta, jolloin käyttöön sovelletaan tuon erillisen käyttöoikeussopimuksen
ehtoja, mikäli käyttäjä on hyväksynyt tuon erillisen käyttöoikeussopimuksen jo aiemmin.
Lisenssinantaja pidättää itselleen kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti käyttäjille
myönnetä.
Käyttäjän toimesta tapahtuvaan tiettyjen palveluiden käyttöön tai niihin osallistumiseen tai
käyttäjän tekemään laitteen ostoon saatetaan soveltaa lisäehtoja (jäljempänä "Lisäehdot"),
mukaan lukien mutta ei tyhjentävästi (1) Lisenssinantajan tietosuojakäytäntöä (katso kohta
6), (2) mitä tahansa muita takuita tai ostoon liittyviä ehtoja, jotka lisenssinantaja on
sisällyttänyt käyttäjän laitteeseen, mukaan lukien mutta ei tyhjentävästi osoitteessa
www.nokia.com/wifi/legal/warranty/ kuvattu Rajoitettu laitetakuu; sekä (3) kaikki muut
lisäehdot, joita lisenssinantaja saattaa aika ajoin käyttää. Mikäli tämä sopimus on
ristiriidassa lisäehtojen kanssa, kyseessä olevaan palveluun tai laitteeseen sovelletaan
lisäehtoja.

1. Lisenssin laajuus
Tämä lisenssi, jonka lisenssinantaja on myöntänyt käyttäjälle lisensoitua sovellusta varten,
antaa käyttäjälle vain ei-yksinoikeudellisen, ei kenellekään toiselle siirrettävissä olevan,
peruuttamattoman ja ei kenellekään toiselle osoitettavissa olevan käyttöoikeuden käyttää
lisensoitua sovellusta missä tahansa käyttäjän omistuksessa tai hallinnassa olevissa Applemerkkisissä ja Applen käyttöjärjestelmää käyttävissä laitteissa App Storen käyttöehtojen
sallimalla tavalla (jäljempänä "Käyttöä koskevat säännöt"), sillä poikkeuksella, että kyseistä
lisensoitua sovellusta voi käyttää ja ladata myös muilta tileiltä, jotka ovat yhteydessä oston
tehneeseen käyttäjään.
Tämä lisenssi, jonka lisenssinantaja on myöntänyt käyttäjälle ohjelmistoa varten, antaa
käyttäjälle vain ei-yksinoikeudellisen, ei kenellekään toiselle siirrettävissä olevan,
peruuttamattoman, ei kenellekään toiselle osoitettavissa olevan käyttöoikeuden käyttää
ohjelmistoa yhdessä tai useammassa lisenssinantajalta ostamassaan laitteessa.

2. Käyttörajoitukset ja käyttäjän oikeuksia koskevat rajoitukset
Tämä lisenssi ei salli käyttäjän käyttää lisensoitua sovellusta missään Apple-merkkisessä
tuotteessa, tai käyttää ohjelmistoa missään laitteessa tai tuotteessa, joka ei ole käyttäjän
omistuksessa tai hallinnassa, eikä käyttäjä saa jakaa palveluita tai antaa niitä saataville
verkon välityksellä niin, että sitä voitaisiin käyttää samanaikaisesti useissa laitteissa, jotka
eivät ole käyttäjän omistuksessa tai hallinnassa. Käyttäjä ei saa vuokrata, leasing-vuokrata,
lainata, myydä, jakaa tai alilisensoida palveluita. Käyttäjä ei saa kopioida (paitsi tässä
lisenssissä ja käyttöä koskevissa säännöissä nimenomaisesti kuvatuilla tavoilla),
takaisinmallintaa, kääntää tai purkaa palveluita tai mitään niiden päivityksiä tai osia, tai
yrittää selvittää niiden taustalla olevaa lähdekoodia tai luoda niistä johdettuja tuotteita (pois

lukien ja vain siinä määrin kuin jokin voimassaoleva ja sovellettava laki kieltää jonkin edellä
mainituista rajoituksista tai siinä määrin kuin jonkin palveluiden sisältämän vapaan
lähdekoodin osan käyttöehdot niin sallivat). Käyttäjä ei saa käyttää palveluita vastaavan tai
kilpailevan sivuston, sovelluksen tai palvelun rakentamiseen. Kaikki edellä mainitun
kaltaisten tekojen yritykset tulkitaan lisenssinantajan ja heidän lisenssinantajiensa
oikeuksien rikkomuksiksi. Käyttäjä hyväksyy, että hän käyttää palveluita niin, että hänen
käyttönsä noudattaa kaikkia siihen sovellettavia lakeja, mukaan lukien sen alueen paikalliset
lait, jossa käyttäjä asuu tai jossa hän lataa tai käyttää palveluita, mukaan lukien mutta ei
tyhjentävästi, sovellettavissa olevat tekijänoikeuksia ja immateriaalioikeuksia koskevat
rajoitukset. Käyttäjä ei saa poistaa tai tuhota mitään palveluissa ja/tai laitteissa olevia
tekijänoikeusilmoituksia tai muita immateriaalioikeuksiin liittyviä merkintöjä. Käyttäjä ei saa
käyttää palveluita minkään kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaavalla tavalla, mukaan
lukien minkä tahansa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien, tietosuojalakien tai
muiden oikeuksien loukkaukset ja väärinkäytökset.
Mikäli käyttäjä rikkoo näitä rajoituksia, lisenssinantaja voi irtisanoa tämän sopimuksen ilman
erillistä ilmoitusta ja käyttäjää vastaan voidaan nostaa kanne ja korvausvaatimus, minkä
lisäksi käyttäjä vastaa siitä, että lisenssinantaja vapautuu kaikista vaatimuksista, joita
kyseisestä rikkomuksesta voi seurata. Palveluita ei ole suunniteltu, valmistettu tai
tarkoitettu käytettäväksi missään sellaisessa käyttöympäristössä, joissa palveluissa
tapahtuva virhe voisi aiheuttaa kuolemantapauksen, henkilövahingon tai vakavia fyysisiä tai
ympäristöön kohdistuvia vahinkoja, kuten esimerkiksi ydinlaitosten suunnittelussa tai
käytössä,
lentoalusten
ohjaustai
viestintäjärjestelmissä,
lennonvalvonnassa,
hengityskoneissa tai asejärjestelmissä tai missä tahansa verkkoyhteyttä käyttävässä
ohjausjärjestelmässä, jolla ohjataan vaarallisessa ja luotettavaa toimintavarmuutta
edellyttävässä ympäristössä olevaa laitetta (jäljempänä "Erittäin vaaralliset toiminnot").
Lisenssinantaja ja sen myyjät nimenomaisesti kiistävät kaikki suorat ja epäsuorat takuut,
jotka koskevat erittäin vaarallisiin toimintoihin soveltuvuutta. Käyttäjä vakuuttaa, ettei hän
käytä palveluita edellä mainittuihin tarkoituksiin. Käyttäjä on vastuussa ja vapauttaa
lisenssinantajan kaikista mahdollisista menetyksistä, korvausvastuista tai vahingoista, joita
lisenssinantajalle voi aiheutua sen vuoksi, että käyttäjä on rikkonut edellisessä lauseessa
määritettyä vakuutustaan.
Palveluiden käyttö voidaan keskeyttää väliaikaisesti ilman ennakkoilmoitusta huolto- ja
korjaustoimenpiteiden, turvallisuussyiden, järjestelmävirheen tai muiden sitä vaativien
olosuhteiden vuoksi, tai palvelu voidaan lisenssinantajan harkinnan mukaan poistaa
pysyvästi käytöstä.
Yhdysvalloissa myydyillä laitteilla ei ole CE-merkintää, ja ne ovat tarkoitettu
käytettäväksi vain Yhdysvalloissa. Nämä laitteet ovat vain Yhdysvaltain FCC:n sääntöjen
osan 15 mukaisia. Käyttöön sovelletaan kahta ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa
haitallista häiriöitä ja (2) tämän laitteen on otettava vastaan kaikenlaiset häiriöt, mukaan
lukien häiriö, joka voi aiheuttaa virheellistä toimintaa.

3. Päivityksiin sovellettavat ehdot
Lisenssinantaja saattaa aika ajoin kehittää ja julkaista korjauspäivityksiä, ohjelmavirheiden
korjauksia, versiopäivityksiä tai muita palveluiden suorituskykyyn, kuten yhteyden
muodostamiseen ja määrityksiin vaikuttavia muutoksia, sekä OTA-päivityksiä (jäljempänä
"Päivitykset"). Tämän lisenssin ehtoja sovelletaan kaikkiin lisenssinantajan tarjoamiin
päivityksiin, jotka korvaavat alkuperäiset palvelut ja/tai täydentävät niitä, ellei tällaisen
päivityksen mukana toimiteta erillistä lisenssiä, jolloin sovelletaan tuon lisenssin ehtoja.
Käyttämällä palveluita käyttäjä antaa suostumuksensa edellä mainittujen päivitysten
automaattiselle lataamiselle ja asentamiselle eli sille, että nämä päivitykset voidaan
tarvittaessa ladata ja asentaa automaattisesti käyttäjän mobiililaitteeseen ja muihin
laitteisiin ilman erillistä ilmoitusta tai erillisen suostumuksen vastaanottamista.
Mikäli käyttäjä ei halua edellä mainittuja päivityksiä, hänen ainoa vaihtoehtonsa on (i)
lisensoitujen sovellusten päivitysten osalta kytkeä automaattipäivitystoiminto pois päältä
oman mobiililaitteensa asetuksista tai poistaa lisensoitu sovellus omasta mobiililaitteestaan
tai (ii) ohjelmistopäivitysten osalta lopettaa oma Nokia WiFi -tilinsä sekä laitteidensa käyttö.
Mikäli käyttäjän peruu myöhemmin jonkun edellä mainituista toimenpiteistä (esimerkiksi
ottamalla automaattipäivitykset käyttöön omassa mobiililaitteessaan tai aloittamalla
laitteensa käytön uudelleen), käyttäjä ymmärtää, että päivitysten automaattinen lataaminen
ja asentaminen käynnistyy uudelleen ja että käyttäjä antaa niille suostumuksensa. Niissä
tapauksissa, joissa päivityksiä ei asenneta automaattisesti, käyttäjä tiedostaa että hän
saattaa joutua asentamaan päivitykset, jotta hän pystyy jatkossa käyttämään ja
hyödyntämään palveluiden ja laitteidensa kaikkia toimintoja, ja että hän suostuu
asentamaan tällaiset päivitykset viipymättä.

4. Tuki ja ylläpito
Lisenssinantaja ei ole velvollinen tarjoamaan käyttäjälle teknistä tai muutakaan tukea
elleivät käyttäjä ja lisenssinantaja ole näin erikseen kirjallisesti sopineet. Mikäli
lisenssinantaja antaa edellä mainitun kaltaista tukea, käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että
tällainen tuki annetaan "sellaisena kuin se on"- ja "kuten sitä on saatavilla" -periaatteiden
mukaisesti, eikä lisenssinantajalla ole kyseiseen tukeen liittyen mitään velvoitteita tai
vastuita.

5. FOSS
Palvelut sisältävät maksuttoman tai vapaan lähdekoodin ohjelmistoja (jäljempänä "FOSS"
(free or open source software)), joihin sovelletaan kolmannen osapuolen
käyttöoikeusehtoja.
Avoimen lähdekoodin ehtojen noudattamisesta ib lisätietoja
osoitteessa www.nokia.com/wifi/legal/open-source-software/, jossa ilmoitetaan myös
lisenssi, jonka alla kyseinen FOSS on julkaistu ja joka sisältää tarvittavat tunnustukset,
selitteet ja/tai ilmoitukset.
Ellei FOSS-lisenssi (kuten GPL, LGPL ja Affer GPL)

nimenomaisesti määrää, että lisenssinantajan on myönnettävä samat oikeudet niille
tahoille, joille FOSS-ohjelmistoa jaetaan, käyttäjän oikeudet käyttää, kopioida ja (mikäli
mahdollista) jakaa eteenpäin FOSS-ohjelmistoa määräytyvät tämän sopimuksen, eikä alun
perin FOSS-ohjelmistoon sovelletun FOSS-lisenssin mukaisesti.
Huomaa, että jos muokkaat Nokia-ohjelmistoa millään tavalla, mukaan lukien, mutta ei
rajoittuen,
kuluttajakuvan
päivittämiseen
osoitteessa
https://resources.nokia.com/asset/300001 annettujen ohjeiden mukaisesti, tuote voi
vaikuttaa tuotteeseen ja siitä tulee pidempi sopivassa tarkoituksessa. Takuusi voi mitätöidä,
jos (i) muut kuin Nokian valtuuttamat teknikot tekevät muutoksia; tai (ii) käsittely tai käyttö
ei ole Nokia WiFi -sovelluksen, Nokia WiFi QSR Nokia WiFi -turvallisuus- ja viranomaistietojen
tai muiden Nokian toimittamien ohjeiden mukainen;
Lisätietoja Nokia WiFi Beacon -laitteiden käytöstä ja takuusta on tuotepaketin mukana
tulleiden esitteiden ohjeissa ja lisätietoja, jotka ovat saatavana osoitteessa
www.nokia.com/wifi/legal.

6. Käyttäjän tietojen käyttämistä koskeva tietosuoja ja suostumus
Kun käyttäjä käyttää laitetta ja palveluita, lisenssinantajan saattaa tarvita kerätä hänen
henkilötietoja pystyäkseen tarjoamaan kyseiset palvelut käyttäjälle. Henkilötiedoilla
tarkoitetaan tietoja, joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa suoraan. Tällaisia tietoja ovat
esimerkiksi käyttäjän sähköpostiosoite, nimi, sukunimi, puhelinnumero, IP-osoite, osoite
sekä kaikki muut tiedot, jotka liittyvät edellä mainittuihin henkilötietoihin ja joita kerätään
automaattisesti kun käyttäjä käyttää laitetta ja palveluita, kuten internetpalveluntarjoaja,
verkon kaistanleveyden käyttötilastot jne. Kun käyttäjä lataa, asentaa tai käyttää palveluita,
hän sitoutuu noudattamaan tämän sopimuskohdan ehtoja, lisenssinantajan täydellistä
tietosuojakäytäntöä, joka on luettavissa osoitteessa https://www.nokia.com/en_int/privacy
sekä
täydentävää
tietosuojalausuntoa,
joka
on
luettavissa
osoitteessa
www.nokia.com/wifi/legal/privacy/. Nokia suosittelee, että käyttäjä lukee nämä
tietosuojakäytännöt läpi säännöllisin väliajoin.
Lisenssinantaja saattaa myös kerätä ja käsitellä tietoja käyttäjien toimesta tapahtuvista
palveluiden lataamisista, asennuksista ja/tai käytöstä tuotteidensa laadun ja suorituskyvyn
parantamiseksi, mukaan lukien mutta ei tyhjentävästi: palveluiden ladatut, asennetut ja/tai
käytetyt versiot, virheenkorjaustiedot, sijaintitiedot sekä muut käyttöä koskevat tiedot ja
käyttöön liittyvät analytiikkatiedot, jotka on saatu käyttäjän laitteen verkosta sekä kaikki
kerätyt tiedot, jotka sovellettavan lainsäädännön mukaan tulkitaan henkilötiedoiksi
(jäljempänä yhteisesti "Käyttötiedot"). Käyttäjä antaa lisenssinantajalle nimenomaisen
suostumuksen edellä mainittujen käyttötietojen keräämiseen, tallentamiseen, käsittelyyn ja
käyttämiseen. Käyttäjällä on oikeus perua suostumuksensa milloin tahansa ja vaatia
käyttötietojen korjauksia. Käyttötiedot lähetetään lisenssinantajalle anonyymissä
muodossa. Lisenssinantaja ei jaa käyttäjää koskevia käyttötietoja kenellekään kolmannelle
osapuolelle ellei lisenssinantaja (i) ole saanut käyttäjän suostumusta; (ii) päätä, että

kyseisten käyttötietojen käyttäminen, säilyttäminen tai julkaiseminen on lain tai
lisenssinantajan harkinnan mukaan kohtuullisuuden nimissä tarpeen lisenssinantajan,
lisenssinantajan käyttäjien tai suuren yleisön oikeutetun edun turvaamiseksi; tai (iii) tarjoa
näitä tietoja pseudonymisoidussa koostetussa muodossa.

7. Palaute
Käyttäjä voi lähettää lisenssinantajalle ideoita, ehdotuksia ja/tai tarjouksia (mukaan lukien
kaikki palveluiden virhe- tai ohjelmavirheraportit) (jäljempänä "Feedback") omalla riskillään
eikä lisenssinantajalla ole mitään velvoitteita (mukaan lukien mutta ei tyhjentävästi,
salassapitovelvollisuudet) saamiinsa palautteisiin liittyen. Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä
on kaikki palautteen antamiseen vaadittavat oikeudet. Käyttäjä hyväksyy ja täten myöntää
lisenssinantajalle kokonaan maksetun, rojaltivapaan, pysyvästi peruuttamattoman,
maailmanlaajuisen ja täysin alilisensoitavissa olevan oikeuden ja lisenssin käyttää, kopioida,
suorittaa,
näyttää,
jakaa,
muokata,
muuttaa.
uudelleenmuotoilla,
käyttää
johdannaistuotteiden perustana sekä hyödyntää palveluita millä muulla tahansa
kaupallisella tai ei-kaupallisella tavalla palautetta yksinoikeudettomalla tavalla, sekä
alilisensoida edellä mainittuja oikeuksia palveluihin tai samankaltaisiin tuotteisiin tai
palveluihin liittyen, ja ettei lisenssinantajalla ole mitään edellä mainittuihin palautteisiin
liittyviä velvoitteita (ellei sovellettavat määräykset toisin määrää).

8. Sopimuksen irtisanominen
Tämä sopimus on voimassa heti siitä päivästä alkaen, kun käyttäjä lataa ja asentaa palvelut.
Käyttäjä voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa poistamalla lisenssinantajan
tarjoamat palvelut pysyvästi.
Käyttäjän loppukäyttäjän oikeudet päättyvät automaattisesti ja välittömästi ilman
lisenssinantajan erillistä ilmoitusta, mikäli käyttäjä rikkoo tämän sopimuksen jotakin ehtoa.
Tässä tapauksessa käyttäjän täytyy poistaa palvelut välittömästi.
Jos käyttäjä, joko suoraan tai välillisesti, nostaa patentinloukkauskanteen (määritetään
tarkemmin alla) mitä tahansa tahoa vastaan ja väittää siinä, että palvelut tai niiden jokin osa
muodostaa suoran tai välillisen patentinloukkauksen tai kannustaa patenttiloukkaukseen
(jäljempänä "Kanne"), niin tämä sopimus, mukaan lukien kaikki tässä sopimuksessa
käyttäjälle myönnetyt oikeudet, voidaan päättää takautuvasti joko kokonaan tai osittain
siitä päivästä alkaen, kun käyttäjä vastaanotti palvelut lisenssinantajan antamana.

9. Kolmansien osapuolten palvelut ja materiaalit
Käyttäjä saattaa pystyä käyttämään palveluiden kautta muita niissä suoritettavia tai
tarjottavia palveluita tai verkkosivustoja (jäljempänä "Lisäpalvelut") sekä kolmansien
osapuolten palveluita ja verkkosivustoja (jäljempänä "Kolmansien osapuolten palvelut" ja
yhdessä Lisäpalveluiden kanssa jäljempänä yhteisesti Yhdistetyt palvelut"). Yhdistettyjen

palveluiden käyttö voi edellyttää internetyhteyttä ja sitä, että käyttäjä joutuu hyväksymään
muita palvelun käyttöehtoja.
Käyttäjä ymmärtää, että mikäli hän käyttää mitään näitä yhdistettyjä palveluita, niissä
saattaa olla sisältöjä, jotka voidaan katsoa loukkaavaksi, säädyttömäksi tai vastenmielisiksi
ja joissa käytettävä kieli voidaan tulkita sopimattomaksi, ja että minkä tahansa haun
tulokset tai tietyn webosoitteen syöttäminen saattaa automaattisesti ja tahattomasti luoda
linkkejä ja viittauksia kyseenalaisiin materiaaleihin. Tämän vuoksi käyttäjä suostuu siihen,
että hän käyttää yhdistettyjä palveluita täysin omalla vastuullaan ja ettei lisenssinantaja ole
millään tavoin vastuussa käyttäjälle sisällöistä, jotka voivat olla käyttäjän mielestä
loukkaavia, säädyttömiä tai vastenmielisiä.
Tietyt yhdistetyt palvelut saattavat näyttää, sisältää tai tuoda saataville kolmansien
osapuolten sisältöjä, dataa, tietoja tai materiaaleja (jäljempänä "Kolmansien osapuolten
materiaalit") tai niissä voi olla linkkejä tietyille kolmansien osapuolten sivustoille.
Käyttämällä yhdistettyjä palveluita käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy sen, että lisenssinantaja
ei ole velvollinen tarkastamaan ja arvioimaan edellä mainittujen kolmansien osapuolten
materiaalien sisältöä, paikkansapitävyyttä, täydellisyyttä, ajantasaisuutta, pätevyyttä,
tekijänoikeuksien noudattamista, laillisuutta, säädyllisyyttä, laatua tai mitään muuta
ominaisuutta. Lisenssinantaja ei anna mitään takuita tai suosituksia eikä sillä ole mitään
korvausvelvollisuutta tai vastuita käyttäjälle tai kenellekään muulle henkilölle mistään
kolmansien osapuolten palveluista, kolmansien osapuolten materiaaleista tai
verkkosivustoista, tai mistään muista kolmansien osapuolten materiaaleista, tuotteista tai
palveluista. Kolmansien osapuolten materiaalit ja muille sivustoille johtavat linkit tarjotaan
käyttäjälle ainoastaan käytön helpottamiseksi. Missä tahansa yhdistetyissä palveluissa
näytettävät taloustiedot ovat vain yleistä tiedottamista varten eikä niitä ole tarkoitettu
luotettaviksi sijoitusneuvoiksi. Käyttäjän tulisi konsultoida talousasioiden asiantuntijaa
ennen kuin hän tekee mitään arvopaperikauppoja yhdistettyjen palveluiden kautta
saamiensa tietojen nojalla. Minkä tahansa yhdistettyjen palvelun tarjoamat paikkatiedot
ovat tarkoitettu vain perusnavigointikäyttöön eikä niihin tule luottaa tilanteissa, joissa
tarvitaan tarkkoja paikkatietoja tai joissa virheelliset, epätarkat tai puutteelliset
paikkatiedot
voivat
aiheuttaa
kuolemantapauksia,
henkilö-,
omaisuustai
ympäristövahinkoja. Lisenssinantaja eikä yksikään sen sisällöntarjoajista ei takaa
yhdistettyjen palveluiden näyttämien osake- tai paikkatietojen saatavuutta, tarkkuutta,
täydellisyyttä, luotettavuutta tai ajantasaisuutta.
Käyttäjä hyväksyy sen, että mikä tahansa yhdistetty palvelu voi sisältää luottamuksellisia
sisältöjä, tietoja ja materiaaleja, jotka on suojattu niihin sovellettavilla immateriaalioikeus- ja
muilla lailla, mukaan lukien mutta ei tyhjentävästi tekijänoikeuslait, ja että käyttäjä ei käytä
näitä luottamuksellisia sisältöjä, tietoja tai materiaaleja millään muulla tavoin kuin mitä
niiden luvallisesta käytöstä on nimenomaisesti määrätty. Yhdistettyjen palveluiden mitään
osia ei saa kopioida missään muodossa tai millään tavalla. Käyttäjä hyväksyy, että hän ei
muokkaa, vuokraa, leasing-vuokraa, lainaa, myy tai jakele yhdistettyjä palveluita tai käytä
niitä johdannaistuotteiden perustana millään tavoin, ja ettei käyttäjä väärinkäytä

yhdistettyjä palveluita millään luvattomalla tavalla, mukaan lukien mutta ei tyhjentävästi
tietoverkkoon tunkeutuminen tai verkon kapasiteetin kuormittaminen. Lisäksi käyttäjä
hyväksyy, ettei hän käytä yhdistettyjä palveluita millään tavoin minkään muun tahon
häirintään, halventamiseen, vainoamiseen, uhkailuun, häpäisemiseen tai muulla tavoin
tapahtuvaan heidän oikeuksiensa loukkaamiseen tai rikkomiseen, ja että lisenssinantaja ei
ole millään tavoin vastuullinen käyttäjän mistään edellä mainitun kaltaisesta käytöstä tai
mistään häiritsevistä, uhkaavista, herjaavista, loukkaavista tai laittomista viesteistä tai
lähetyksistä, joita käyttäjä voi saada minkä tahansa yhdistettyjen palvelun käytön
seurauksena.
Tämän lisäksi, kolmansien osapuolten palvelut ja kolmansien osapuolten materiaalit, joita
voidaan käyttää tai näyttää Apple-merkkisissä iOS-laitteissa tai linkittää niihin, eivät ole
käytettävissä kaikilla kielillä tai kaikissa maissa. Lisenssinantaja ei lupaa, että kyseiset
kolmansien osapuolten palvelut ja materiaalit soveltuvat käytettäväksi tai ovat saatavilla
kaikissa mahdollisissa paikoissa. Siinä määrin kuin käyttäjä päättää oman harkintansa
mukaan käyttää kyseisiä kolmansien osapuolten palveluita, hän tekee niin omasta
aloitteestaan ja on velvollinen noudattamaan kaikkia käyttöön sovellettavia lakeja, mukaan
lukien mutta ei tyhjentävästi voimassa olevat paikalliset lait. Lisenssinantaja ja sen
lisenssinantajat pidättävät oikeuden muuttaa mitä tahansa yhdistettyä palvelua tai
keskeyttää, poistaa tai estää minkä tahansa yhdistetyn palvelun käytön milloin tahansa
ilman ennakkoilmoitusta. Lisenssinantaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen
minkään kyseisten yhdistettyjen palveluiden poistamisesta tai niiden käytön estämisestä.
Lisenssinantaja voi myös asettaa tiettyjen yhdistettyjen palveluiden käyttöä tai
käyttöoikeutta koskevia rajoituksia täysin vapaasti ja ilman ennakkoilmoitusta tai
korvausvelvollisuutta.

10. EI TAKUITA
PALVELUT JA LISÄPALVELUT TARJOTAAN KÄYTTÄJÄLLE ILMAN MITÄÄN TAKUITA.
KÄYTTÄJILLÄ VOI OLLA MUITA OSAVALTION, LÄÄNIN JA/TAI MAAN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIÄ
OIKEUKSIA. LISENSSINANTAJA EI POISSULJE, RAJOITA TAI ESTÄ, MUILLA KUIN LAIN
SALLIMILLA TAVOILLA, EDELLÄ MAINITTUJA MUITA KÄYTTÄJÄLLÄ OLEVIA OIKEUKSIA,
MUKAAN LUKIEN OIKEUDET, JOTKA SAATTAVAT PERUSTUA MYYNTISOPIMUKSEN
VAATIMUSTENVASTAISUUTEEN. KÄYTTÄJÄN TULEE TUTUSTUA OMAN OSAVALTIONSA,
LÄÄNINSÄ JA/TAI MAANSA LAKEIHIN YMMÄRTÄÄKSEEN OMAT OIKEUTENSA TÄYDELLISESTI.
KÄYTTÄJÄ NIMENOMAISESTI TUNNUSTAA JA HYVÄKSYY, ETTÄ PALVELUIDEN KÄYTTÖ
TAPAHTUU TÄYSIN HÄNEN VASTUULLAAN JA ETTÄ NIIDEN TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN,
TOIMINTAAN, TARKKUUTEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄ RISKI ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN
VASTUULLA. SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, PALVELUT JA KAIKKI
NIIDEN SUORITTAMAT TAI TARJOAMAT PALVELUT TARJOTAAN "SELLAISENA KUIN NE OVAT"
JA "KUTEN NE OVAT KÄYTETTÄVISSÄ", KAIKKINE VIRHEINEEN JA ILMAN MINKÄÄNLAISTA
TAKUUTA, EIKÄ LISENSSINANTAJA TÄTEN ANNA MITÄÄN PALVELUIHIN TAI LISÄPALVELUIHIN
LIITTYVIÄ SUORIA, EPÄSUORIA, VÄLILLISIÄ TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA TAI EHTOJA, MUKAAN

LUKIEN MUTTA EI TYHJENTÄVÄSTI, MYYNTIKELPOISUUTTA, TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA,
TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA, TIETOJEN TARKKUUTTA, KÄYTTÖOIKEUTTA
JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT VÄLILLISET
TAKUUT JA/TAI EHDOT.
LISENSSINANTAJA EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ PYSTYY NAUTTIMAAN
PALVELUISTA ILMAN ESTEITÄ TAI KATKOKSIA, TAI ETTÄ PALVELUIDEN SISÄLTÄMÄT
TOIMINNOT TAI SEN SUORITTAMAT TAI TARJOAMAT LISÄPALVELUT VASTAAVAT KÄYTTÄJÄN
VAATIMUKSIA, TAI ETTEI PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ ESIINNY KATKOKSIA TAI VIRHEITÄ, TAI
ETTÄ PALVELUIDEN VIAT KORJATAAN.
LISÄKSI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTEI PALVELUITA OLE TARKOITETTU EIVÄTKÄ NE SOVELLU
KÄYTETTÄVÄKSI TILANTEISSA TAI YMPÄRISTÖISSÄ, JOISSA PALVELUIDEN TOIMINTAHÄIRIÖT,
VIIVEET TAI PALVELUIDEN TARJOAMISSA TIEDOISSA OLEVAT VIRHEET TAI
EPÄTÄSMÄLLISYYDET VOISIVAT AIHEUTTAA KUOLEMANTAPAUKSEN, HENNKILÖVAHINKOJA
TAI VAKAVIA FYYSISIÄ TAI YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVIA VAHINKOJA, MUKAAN LUKIEN
MUTTA EI TYHJENTÄVÄSTI, ERITTÄIN VAARALLISET TOIMINNOT.
MIKÄÄN LISENSSINANTAJAN TAI SEN VALTUUTTAMAN EDUSTAJAN SUULLISESTI TAI
KIRJALLISESTI ANTAMA TIETO TAI NEUVO EI MUODOSTA MITÄÄN TAKUUTA. MIKÄLI
PALVELUT OSOITTAUTUVAT VIALLISIKSI, KÄYTTÄJÄ VASTAA ITSE KAIKISTA TARVITTAVIEN
HUOLTO- JA KORJAUSTOIMENPITEIDEN KUSTANNUKSISTA. JOTKIN HALLINTOALUEET EIVÄT
SALLI EPÄSUORIEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA TAI KULUTTAJIEN LAKISÄÄTEISTEN
OIKEUKSIEN RAJOITTAMISTA, JOTEN YLLÄ OLEVA POISSULKEMINEN JA RAJOITUKSET EIVÄT
KOSKE VÄLTTÄMÄTTÄ SINUA.

11. Vastuun rajoitukset
MIKÄLI JA SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAKI EI SITÄ KIELLÄ, LISENSSINANTAJA EI OLE MISSÄÄN
TILANTEESSA VASTUUSSA HENKILÖVAHINGOISTA TAI MISTÄÄN SATUNNAISISTA,
ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN
MUTTA EI TYHJENTÄVÄSTI, TUOTTOJEN MENETYKSISTÄ, TIETOJEN HÄVIÄMISESTÄ,
LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ TAI MISTÄÄN MUISTA LIIKETOIMINTAAN LIITTYVISTÄ
VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA, JOTKA OVAT AIHEUTUNEET SIITÄ TAI LIITTYVÄT SIIHEN, ETTÄ
KÄYTTÄJÄ ON KÄYTTÄNYT TAI EI OLE PYSTYNYT KÄYTTÄMÄÄN PALVELUITA, HUOLIMATTA
NÄIDEN VAHINKOJEN AIHEUTUMISTAVASTA
TAI VASTUUTEORIASTA
(SOPIMUS,
ULKOPUOLINEN KORVAUSVASTUU TAI MUU PERUSTE) JA VAIKKA LISENSSINANTAJA OLISI
SAANUT TIEDON EDELLÄ MAINITTUJEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. JOTKIN
HALLINTOALUEET EIVÄT SALLI HENKILÖVAHINKOJEN TAI SATUNNAISTEN TAI
SEURAAMUKSELLISTEN VAHINKOJEN KORVAUSVASTUUN RAJOITTAMISTA, JOTEN TÄMÄ
RAJOITUS EI KOSKE VÄLTTÄMÄTTÄ SINUA. Lisenssinantajan kaikkien vahinkojen
kokonaisvastuu ei (ellei sovellettava laki henkilövahinkotapauksissa toisin määrää) ylitä
missään tapauksessa viittäkymmentä dollaria (50,00 $). Edellä mainitut rajoitukset ovat
voimassa silloinkin kun edellä mainittu oikeuskeino ei toimi tarkoituksenmukaisella tavalla.

KÄYTTÄJÄN ON MYÖS VARMUUSKOPIOITAVA KAIKKI NOKIA WIFI -LAITTEELLANSA OLEVAT
TIEDOT JA SISÄLLÖT ENNEN LAITTEEN LÄHETTÄMISTÄ HUOLTOON, KOSKA
HUOLTOTOIMENPITEET SAATTAVAT TYHJENTÄÄ TIEDOT KÄYTTÄJÄN NOKIA WIFI LAITTEELTA. LISENSSINANTAJA JA SEN VALTUUTETUT HUOLTOKESKUKSET EIVÄT OLET
VASTUUSSA LAITTEELTA KADONNEISTA KÄYTTÄJÄN TIEDOISTA, OHJELMISTA TAI
LUOTTAMUKSELLISISTA TIEDOISTA.

12. Vastuusta vapauttaminen
Käyttäjä on vastuussa ja vapauttaa lisenssinantajan ja sen lisenssinantajat kaikista
mahdollisista vaatimuksista, vahingoista, korvausvastuista, menetyksistä, kustannuksista,
kanteista ja kuluista, mukaan lukien kohtuulliset asianajokulut, joita lisenssinantajalle tai
lisenssinantajille voi aiheutua siitä, että käyttäjä on voinut käyttää tai käyttänyt palveluita
milloin tahansa; käyttäjä on rikkonut tämän sopimuksen tai minkä tahansa voimassaolevan
lain tai määräyksen ehtoja; mistä tahansa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien
rikkomuksesta tai väitetystä rikkomuksesta, joka on aiheutunut siitä, että käyttäjä on
käyttänyt tai väärinkäyttänyt palveluita; tai mistä tahansa käyttäjän ja kolmannen osapuolen
välisistä kiistoista tai erimielisyyksistä. Lisenssinantaja pidättää oikeuden olettaa, että
käyttäjä huolehtii kaikilta osin kaikkien sellaisten tapausten puolustuksesta, joissa
korvausvelvollisuus lankeaisi muussa tapauksessa käyttäjälle (ja niin ettei puolustus rajoita
käyttäjän korvausvelvollisuutta kyseisessä asiassa), ja että käyttäjä suostuu kyseisessä
tapauksessa tekemään yhteistyötä lisenssinantajan kanssa vaateen puolustamiseksi.

13. Vienti
Käyttäjä tunnustaa että palveluihin saatetaan soveltaa Yhdysvaltojen, Euroopan unionin
ja/tai muiden maiden vientilakeja ja -säädöksiä (jäljempänä yhteisesti "Vientilait"). Käyttäjä
ei saa tuoda maahan, käyttää, jaella, viedä maasta, jälleenviedä, siirtää tai lähettää
palveluita (vaikka se olisi sisällytetty muihin kohteisiin) vientilakien vastaisesti. Käyttäjä
suostuu tekemään asianmukaista yhteistyötä lisenssinantajan kanssa kaikissa mahdollisissa
virallisissa ja epävirallisissa vientisäännöstelyyn tai tuontimääräyksiin liittyvissä
tarkastuksissa ja tutkimuksissa, ja vastaa ja vapauttaa lisenssinantajan sekä sen
lisenssinantajat kaikista seuraamuksista, jotka aiheutuvat siitä tai liittyvät siihen, että
käyttäjä rikkoo sopimuksen tätä kohtaa millä tahansa tavalla.
Käyttäjä vakuuttaa, että: (i) Käyttäjä ei ole maassa, joka on Yhdysvaltojen talouspakotteiden
tai -rajoitusten kohteena tai jonka Yhdysvaltain hallitus on määrittänyt "terroristeja
tukevaksi" maaksi; ja että (ii) Käyttäjä ei löydy mistään Yhdysvaltain hallituksen laatimista
kiellettyjen tai rajoitettujen tahojen luetteloista.

14. Ei välillisiä lisenssejä tai patenttilisenssejä

Tämän sopimuksen perusteella ei myönnetä mitään välillisiä lisenssejä tai muita välillisiä
oikeuksia, ja kaikki, pois lukien tässä sopimuksessa nimenomaisesti myönnetyt, oikeudet
säilyvät lisenssinantajalla ja sen lisenssinantajilla. Tämän lisäksi ei myönnetä mitään
lisenssejä tai vapauksia yhdistellä palveluita minkään muun ohjelmiston tai laitteiston
kanssa, jonka toimitus ei tapahdu lisenssinantajan toimesta ja tämän sopimuksen
puitteissa.
Tässä sopimuksessa ei myönnetä mitään lisenssejä lisenssinantajan mihinkään patentteihin.
Lisenssinantaja ja/tai sen lisenssinantajat pidättävät itsellään kaikki oikeudet ja lisenssit,
joita ei tässä sopimuksessa nimenomaisesti erikseen määritetä.

15. Yhdysvaltain hallituksen loppukäyttäjät
Palvelut ja niihin liittyvä dokumentaatio ovat "kaupallisia tuotteita", siten kuin termi on
määritelty Yhdysvaltain Code of Federal Regulations -säädöksissä (48 CFR §2.101), ja
sisältävät "kaupallisia tietokoneohjelmistoja" ja "kaupallisen tietokoneohjelmiston
dokumentaatiota", kuten nämä termit ovat määriteltyinä edellä mainittujen säädösten
kohdissa 48 CFR §12.212 ja 48 CFR §227.7202. Säädösten 48 CFR. §12.212 ja 48 CFR
§227.7202-1 – 227.7202-4, mikäli sovellettavissa, kaupalliset tietokoneohjelmistot ja
kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatio lisensoidaan Yhdysvaltain hallituksen
loppukäyttäjille (a) vain kaupallisina tuotteina ja (b) vain niillä käyttöoikeuksilla, jotka
myönnetään kaikille muille loppukäyttäjille tässä kuvattujen käyttöehtojen puitteissa.
Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltojen tekijänoikeuslainsäädännön
mukaisesti.

16.

Tavaramerkkikäytäntö

Nokia on Nokia Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Muut tuotteiden ja yritysten nimet,
jotka mainitaan Nokia WiFi -sivustolle (jäljempänä "Sivusto"), lisensoidussa sovelluksessa
ja/tai laitteen tuotemateriaaleissa, saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai
tuotenimiä. Sitä että käyttäjä pystyy käyttämään sivustoa ja/tai käyttää lisensoitua
sovellusta ja/tai laitteen tuotemateriaaleja, ei pidä tulkita niin, että käyttäjälle myönnetään
välillisesti, estoppel-periaatteen mukaisesti tai millään muulla tavoin mitään lisenssiä tai
oikeutta käyttää mitään sivustolla, lisensoidussa sovelluksessa ja/tai laitteen
tuotemateriaaleissa esiintyviä merkkejä ilman lisenssinantajan tai kyseisen merkin
omistavan kolmannen osapuolen etukäteen myöntämää kirjallista suostumusta. Edellä
mainitun yleisluonteisuutta rajoittamatta, käyttäjä ei saa käyttää mitään kyseisiä merkkejä
sivustolle tai lisenssinantajan millekään muulle sivustolle johtavina hyperlinkkeinä.

17. Osittainen virheellisyys
Mikäli tämän sopimuksen mikä tahansa kohta, määräys tai ehto tai niiden soveltaminen
mihin tahansa osapuoleen todetaan, laajuudesta riippumatta, virheelliseksi tai

täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta tämän sopimuksen muihin osiin tai kyseisen
kohdan, määräyksen tai ehdon soveltamiseen muita osapuolia kohtaan tai muissa
tilanteissa kuin missä se on todettu virheelliseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, ja kaikki
muut tämän sopimuksen ehdot säilyvät voimassa ja pannaan täytäntöön lain sallimissa
rajoissa.

18. Lain valinta
Tähän lisenssiin ja käyttäjän näiden palveluiden käyttöön sovelletaan New Yorkin osavaltion
lakeja, mukaan lukien mutta ei tyhjentävästi, niiden rakennetta, tulkintaa ja
täytäntöönpanoa, sikäli kun ne eivät ole ristiriidassa muiden voimassa olevien lakien ja
säädösten kanssa, ellei käyttäjä käytä palveluita Pohjois- tai Etelä-Amerikan ulkopuolella,
jolloin kaikkiin tästä käyttöoikeussopimuksesta aiheutuviin ja siihen liittyviin asioihin
sovelletaan Ranskan lakeja. Palveluiden käyttöön saatetaan soveltaa myös muita paikallisia,
osavaltiokohtaisia, maakohtaisia tai kansainvälisiä lakeja. Tähän sopimukseen ei sovelleta
YK:n yleissopimuksen kansainvälistä tavaran kauppaa koskeva sopimusta.
Kaikki osapuolten väliset erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti kansainvälisen
kauppakamarin sovittelu- ja välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti kolmen (3) edellä
mainittujen sääntöjen mukaisesti valitun välimiehen toimesta. Jos tapaukseen sovelletaan
New Yorkin osavaltion lakeja, välimiesmenettely täytyy järjestää New Yorkissa, New Yorkin
osavaltiossa. Jos tapaukseen sovelletaan Ranskan lakeja, välimiesmenettely täytyy
järjestää Sveitsin Genevessä. Kaikki tähän sopimukseen liittyvät sovittelut käydään
yksittäistapauksina: ryhmä- ja joukkokanteet eivät ole sallittuja. KÄYTTÄJÄ YMMÄRTÄÄ JA
HYVÄKSYY, ETTÄ SOLMIMALLA TÄMÄN SOPIMUKSEN SEKÄ KÄYTTÄJÄ ETTÄ
LISENSSINANTAJA LUOPUVAT OIKEUDESTAAN VAATIA VALAMIESMENETTELYÄ JA
OSALLISTUA JOUKKOKANTEESEEN.
Edellä mainitusta huolimatta, lisenssinantajalla on oikeus nostaa kanne toimivaltaisessa
tuomioistuimessa kieltomääräyksen tai muun oikeudenmukaisen korvauksen saamiseksi
ennen välimiesoikeuden lopullista päätöstä.

19. Applen vaatimat ylimääräiset loppukäyttäjän ehdot (koskevat vain Applen tuotteita)
Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy sen, että
(i) Tämä sopimus on käyttäjän ja lisenssinantajan, ei käyttäjän ja Apple, Inc:n
(jäljempänä "Apple") välinen sopimus.
(ii) Lisenssinantaja ja sen lisenssinantajat,
sovelluksesta palveluista kaikilta osin.

ei

Apple,

vastaavat

lisensoidusta

(iii) Applella ei ole mitään vastuuta huolehtia lisensoituun sovellukseen liittyvästä
ylläpidosta ja tukipalveluista.

(iv) Mikäli lisensoitu sovellus ei jostain syystä toimi sovellettavan takuun mukaisesti,
käyttäjä voi ilmoittaa siitä Applelle ja Apple palauttaa käyttäjän lisensoidusta
sovelluksesta maksaman hinnan käyttäjälle. Siinä määrin kuin sovellettava laki sen
sallii, Applella ei ole mitään muuta lisensoituun sovellukseen liittyvää
takuuvelvoitetta.
(v) Apple ei ole vastuussa mistään vaatimuksista, joita käyttäjällä tai millä tahansa
kolmannella osapuolella voi olla lisensoituun sovellukseen tai sen hallussapitoon
ja/tai lisensoidun sovelluksen käyttöön liittyen, mukaan lukien mutta ei
tyhjentävästi: (i) tuotevastuuvaatimukset; (ii) mikä tahansa vaatimus koskien sitä,
että lisensoitu sovellus ei vastaa minkä tahansa sovellettavan lain tai säädösten
määräystä; ja (iii) kuluttajansuojaan tai muuhun vastaavaan lainsäädäntöön
perustuvat vaatimukset. Applella ei ole mitään vastuuta tutkia, puolustaa, sopia tai
selvittää minkään kolmannen osapuolen vaatimusta, jonka mukaan lisensoitu
sovellus rikkoo kyseisen kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.
(vi) Apple ja sen tytäryhtiöt ovat tämän sopimuksen ulkopuolisia edunsaajia, ja kun
käyttäjä hyväksyy tämän sopimuksen, Applella on ulkopuolisena edunsaajana oikeus
(ja sen katsotaan hyväksyneen tämän oikeuden) soveltaa tätä sopimusta käyttäjää
kohtaan.

20. Koko sopimus
Tämä on koko sopimus, joka on solmittu lisenssinantajan ja käyttäjän välille palveluiden
käyttöön liittyen, ja se korvaa kaikki aiemmat palveluihin liittyvät esitykset, keskustelut,
sitoumukset, loppukäyttäjäsopimukset, viestit ja mainokset.

EHDOT PÄÄTTYVÄT TÄHÄN

