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TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset 

 

TomTom International B.V. 

Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands 

(“TomTom”) 

 

 

 

1) Määritelmät: 

 

Lisenssi Lisenssi TomTom-sisältöä ja osiossa 3 tarkemmin 

kuvattua TomTom-painiketta varten 
Muokkaus kopiointi, päivitys, parannus, täydennys, kopiointi ja 

tuotteeseen pohjautuvien töiden valmistus 
TomTom-painike tarkoittaa TomTom-sisältöpalvelua, joka tarjoaa lisää-

TomTomiin-painikkeen tai jonkin muun 

ohjelmistotyökalun, jonka avulla voi luoda Käyttäjän 

luomaa sisältöä ja ladata sen web-sivustolle ja tarjota sen 

käyttäjille TomTom-laitteeseen helposti asennettavaksi 
TomTom-sisältö kaikki tiedot, teksti, tiedostot, merkkijonot, grafiikka, 

kuvat, äänet, musiikki, videot, vuorovaikutteiset 

ominaisuudet tai muu vastaava TomTomin tai sen 

toimittajien luoma materiaali 

TomTom-sisältöpalvelut kaikki TomTomin web-sivujen, TomTom HOME:n, 

TomTom-laitteen tai jonkin muun TomTom-sovelluksen 

kautta tarjotut TomTom-sisältöpalvelut 
  

Palvelimelle lataus palvelimelle lataus, lähettäminen, toimittaminen tai 

jakaminen 
Käyttö käyttö, lataaminen tai käyttöön antaminen 
Käyttäjän luoma sisältö kaikki navigoinnin sisältö, tiedot, teksti, tiedostot, 

merkkijonot, grafiikka, kuvat, äänet, musiikki, videot, 

vuorovaikutteiset ominaisuudet tai muu vastaava sinun tai 

muiden TomTom-sisältöpalveluiden käyttäjien luoma 

materiaali 
 

2) Laajuus 

a) Nämä Ehdot ja määräykset pätevät TomTom-sisältöpalveluiden käyttöön, joiden palveluiden kautta i) 

voit käyttää mitä tahansa TomTom-sisältöä tai ii) pystyt lataamaan palvelimelle, muokkaamaan tai 

käyttämään mitä tahansa Käyttäjän luomaa sisältöä tai iii) pystyt käyttämään kolmansien osapuolten 

toimintoja tai iv) pystyt tarjoamaan mitä tahansa Käyttäjän luomaa sisältöä web-sivuillasi. 

b) TomTom varaa oikeuden tehdä muutoksia tai lisäyksiä näihin Ehtoihin ja määräyksiin milloin tahansa. 
Kaikkien ohjelmistojen, joita tämä koskee, käyttöä voivat koskea ylimääräiset ehdot ja määräykset.  

c) Käyttäessäsi TomTom-sisältöpalvelua hyväksyt tässä mainitut Ehdot ja määräykset ja niiden kaikki 
muutokset ja lisäykset sekä sitoudut noudattamaan niitä.  

 

3) Lisenssi ja käyttölupa TomTom-sisältöön ja TomTom-painikkeeseen  

a) TomTom myöntää täten sinulle lisenssin käyttää TomTom-sisältöä ja mahdollista TomTom-painiketta 

henkilökohtaiseen yksityiskäyttöön näiden Ehtojen ja määräysten mukaisesti. Sinulla ei ole oikeutta 

muokata TomTom-sisältöä.  
b) Voit käyttää TomTom-sisältöä vain yhdessä tietokoneessa tai laitteessa kerrallaan ja yhdessä vain yhden 

navigointijärjestelmän kanssa. Et saa tarjota TomTom-sisältöä muille suoraan tai epäsuoraan heidän tai 

kenenkään muunkaan käytettäväksi.  
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c) Tämä lisenssi on ei-yksinomainen eikä sitä voi siirtää, mikä tarkoittaa sitä, että TomTom on vapaa 
lisensoimaan TomTom-sisällön ja TomTom-painikkeen muille käyttäjille ja että et voi siirtää oikeuttasi 

käyttää TomTom-sisältöä ja TomTom-painiketta jollekin muulle.  
d) Tämä lisenssi ei sisällä mitään oikeutta saada tulevia parannuksia, päivityksiä tai lisäyksiä TomTom-

sisältöön tai TomTom-painikkeeseen. Jos TomTom-sisältöön tai TomTom-painikkeeseen saadaan 

parannuksia, päivityksiä tai lisäyksiä, näiden parannusten, päivitysten tai lisäyksien käyttöä määräävät 
nämä Ehdot ja määräykset tai muut ehdot ja määräykset, jotka sinua pyydetään hyväksymään ennen kuin 

TomTom tarjoaa sinulle asiaankuuluvan parannuksen, päivityksen tai lisäyksen. TomTom varaa itselleen 

oikeuden katkaista, rajoittaa tai muuttaa ilman ennakkovaroitusta TomTom-sisältöjä, TomTom-
painiketta ja mitään päivitys-, parannus- tai täydennyspalveluita. 

e) TomTom voi lopettaa Lisenssin välittömästi rajoittamatta mitään muita oikeuksia, jos et pysty 

olennaisesti noudattamaan jotain näiden Ehtojen ja määräysten ehdoista. Tässä tilanteessa sinun tulee 

palauttaa tai tuhota kaikki hallussasi oleva TomTom-sisältö tai TomTom-painike. 

 
4) Lupa käyttää TomTom-sisältöpalvelua ja Käyttäjien luomia sisältöjä 

a) a) TomTom myöntää sinulle oikeuden avata TomTom-sisältöpalvelut ja käyttää niitä sekä ladata 

palvelimelle, käyttää ja muokata Käyttäjän luomaa sisältöä ja tarjota TomTomille kopiot tällaisesta 

Muokatusta Käyttäjän luomasta sisällöstä TomTomin TomTom-sisältöpalveluiden kautta tarjoamalla 

teknologialla tai muilla TomTomin TomTom-sisältöpalveluiden kautta tarjoamilla keinoilla näiden 

Ehtojen ja määräysten mukaisesti. Et saa avata ja käyttää TomTom-sisältöpalveluita tai käyttää tai ladata 

tai muokata Käyttäjän luomaa sisältöä mainontaa, mainoskampanjaa, markkinointia tai muuta kaupallista 

ja/tai myyntitarkoitusta varten.  

b) Jos TomTom-sisältöpalvelut tarjoavat sinulle TomTom-painikkeen, joka sallii sinun ladata omalle web-
sivullesi Käyttäjän luomaa sisältöä, voit näyttää TomTom-painikkeen vain web-sivuillasi. TomTom-

painikkeen on näyttävä itsenäisenä siten, että TomTom-painikkeen ja muiden graafisten tai 

tekstielementtien sivuilla on vähintään viiden (5) kuvapisteen tyhjä tila. Sinulla ei ole oikeutta poistaa, 

vääristää tai muuttaa mitään TomTom-painikkeen elementtiä (mukaan lukien HTML-koodin, kaiken 
muun ohjelmistokoodin, tekijänoikeushuomautukset, tavaramerkkihuomautukset tai muut 

omistusoikeudelliset huomautukset) tai muutoin muuttaa TomTom-painikkeen kokoa tai ulkoasua 

millään tavoin.  
c) TomTom-sisältöpalveluihin ei sisälly minkään TomTomsisältöpalveluihin, niiden mukana mahdollisesti 

tarjottuun TomTom-painikkeeseen, TomTom-sisältöön tai Käyttäjän luomaan sisältöön liittyvän tuen tai 

teknisen avun tarjoamista. 

d) TomTom voi kerätä ja käsitellä – mikä on täysin sen omassa harkintavallassa – Käyttäjän luomaan 

sisältöön liittyviä käyttötilastoja tuotteidensa ja/tai palveluidensa kehittämistä varten. 
e) TomTom varaa oikeuden lopettaa ilman erillistä ilmoitusta TomTom-sisältöpalvelut tai TomTom-

sisällön ja kaikki päivitys-, parannus- ja lisäpalvelut tai rajoittaa tai muuttaa niitä. 

 
5) Lupa käyttää Käyttäjän luomaa sisältöä, joka tarjotaan TomTom-painikkeen kautta  

a) Vastoin sopimuskohtaa 4.a, mikäli Käyttäjän luomaa sisältöä tarjotaan sinulle TomTom-painikkeen 

kautta, TomTom antaa sinulle luvan ainoastaan Käyttää mutta ei Muokata tai Ladata palvelimelle 

tälläistä Käyttäjän luomaa sisältöä. 

b) Vastoin sopimuskohtia 11.c ja 11d, mikäli Lataat palvelimelle mitään Käyttäjän luomaa sisältöä 

TomTom-painikkeen kautta, sinä myönnät TomTomille ainoastaan oikeuden Käyttää ja Ladata 

palvelimelle tälläistä Käyttäjän luomaa sisältöä ja esittämään linkkejä niihin, niin että käyttäjät voivat 

Käyttää tälläistä Käyttäjän luomaa sisältöä, ilman että näillä käyttäjillä olisi oikeus Muokata tai Ladata 

palvelimelle Käyttäjän luoman sisällön. 

 

6) TomTom-painikkeen ja Käyttäjän luoman sisällön kaupallinen käyttö  

a) Poikkeuksena sopimuskohtiin 3.a ja 4.a, sinä voit avata TomTom-painikkeen ja käyttää sitä sekä ladata 

Käyttäjän luomaa sisältöä web-sivuillesi kaupallisessa tarkoituksessa, edellyttäen, että et suoraan tai 

epäsuoraan veloita miltään kolmannelta osapuolelta tällaisen Käyttäjän luoman sisällön käytöstä tai aseta 
mitään kaupallisia tai muita rajoituksia tai ehtoja, jotka voivat estää tällaista kolmatta osapuolta 
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käyttämästä Käyttäjän luomaa sisältöä näiden Ehtojen ja määräysten mukaisesti.   
b) Jos avaat TomTom-painikkeen ja käytät sitä ja lataat palvelimelle Käyttäjän luomaa sisältöä yllä 

sopimuskohdassa 4a määritetyllä tavalla, sinun tulee 
i) sisällyttää web-sivuillesi vastuuvapauslauseke, jossa ilmoitetaan, että (i) jollei sovellettavan lain 

pakottavista säädöksistä muuta johdu, TomTom kiistää kaikki takuut, velvollisuudet ja ehdot, sekä 

nimenomaiset, oletetut että lakisääteiset, mukaan lukien muun muassa kaikki (mahdolliset) takuut, 
velvollisuudet tai ehdot, jotka koskevat tyydyttävää laatua, sopivuutta johonkin tiettyyn 

tarkoitukseen, luotettavuutta tai saatavuutta, vastauksien tarkkuutta tai täydellisyyttä, tuloksia, 

ammattimaista työskentelyä, virusten puuttumista tai kolmansien osapuolien oikeuksien rikkomista 
ja kohtuullista huolellisuutta ja osaamista ja joista kaikki koskevat TomTomia, (ii) TomTomilla ei 

ole mitään velvollisuutta antaa sinulle tai kellekään käyttäjälle tukea ja taknistä apua liittyen 

TomTom-painikkeen tai Käyttäjän luman sisällön käyttöön ja ylläpitoon, ja (iii) TomTom ei ole 
velvollinen sinua, käyttäjää tai muuta osapuolta kohtaan mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, 

välillisistä tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat TomTom-painikkeen tai Käyttäjän luoman 

sisällön käytöstä tai palvelimelle lataamisesta. 

ii) vapauttaa TomTom vastuusta, puolustaa TomTomia ja pitää TomTomia ei-velvollisena, mitä tulee 

kaikkiin kolmansien osapuolten vaatimuksiin, kanteisiin, tappioihin, vahinkoihin, vahinkovastuuseen, 

kustannuksiin ja kuluihin (mukaan lukien kohtuulliset asianajajan palkkiot), jotka aiheutuvat 

seuraavista tai liittyvät seuraaviin: (i) kykenemättömyytesi suorittaa tai noudattaa jotain näiden 

Ehtojen ja määräysten ehtoja, (ii) TomTom-painikkeen tai Käyttäjän luoman sisällön käyttö tai 

palvelimelle lataaminen, (iii) kaikki tekemäsi esitykset, takuut, takeet tai muut kirjalliset tai suulliset 

ilmoitukset, jotka koskevat TomTom-painiketta tai Käyttäjän luomaa sisältöä ja jotka eivät ole 

TomTomin kirjallisesti valtuuttamia, (iv) kaikki väittämät siitä, että Käyttäjän luoma sisältö rikkoo 

kolmannen osapuolen joitain immateriaalioikeuksia; 

iii) käyttää TomTom-painiketta vain TomTom-tavaramerkin yleisohjeiden, jos ne ovat saatavissa, 

mukaisesti.  
 

7) Yleiset rajoitukset. 

a) TomTom-sisältöpalveluiden, TomTom-sisällön tai (Muokatun) Käyttäjän luoman sisällön vuokraus, 

lainaus, julkinen esitys, suorittaminen tai lähettäminen tai muunlainen jakaminen on kiellettyä. Muutoin 

kuin asiaankuuluvan lainsäädännön salliessa tai ellei TomTomin TomTom-sisältöpalveluiden kautta 
tarjoama teknologia tai keino nimenomaisesti salli, et saa muuttaa, väärentää tai muokata – etkä salli 

kenenkään muunkaan toimia näin – TomTom-sisältöpalveluita, TomTom-painiketta, TomTom-sisältöä 

tai Käyttäjän luomaa sisältöä tai mitään niiden osaa analysoidaksesi ne purkamalla niiden ohjelmakoodin, 

purkaaksesi niiden ohjelmoinnin tai purkaaksesi TomTom-sisältöpalvelut, TomTom-painikkeen, 
TomTom-sisällön tai Käyttäjän luoman sisällön tai jonkin niiden osan, rikkoaksesi tai kiertääksesi 

salauksen tai salliaksesi tai mahdollistaaksesi kolmansien osapuolien näin toimimisen.  
b) Et saa käyttää tai käynnistää mitään automaattista järjestelmää, mukaan lukien muun muassa "robotit" ja 

"lukit", jotka käyttävät TomTom-sisältöpalveluita siten, että ne lähettävät enemmän viestejä tai pyyntöjä 
TomTom-palvelimille kuin minkään tavallisen TomTom-sisältöpalveluiden yksityiskäyttäjän voidaan 

olettaa pystyvän lähettämään samassa ajassa perinteistä järjestelmää käyttäen.  
c) Kun avaat TomTom-sisältöpalvelut tai käytät niitä, suostut pidättäytymään kaikesta epäsopivasta 

käyttäytymisestä, johon lukeutuvat seuraavat:  
i) yritys saada yhteys toisen käyttäjän tiliin, tietokoneeseen tai verkkoon tai häiritä näitä ilman 

valtuutusta; 

ii) kaikkien tietojen saaminen tai yritys saada ne TomTom-sisältöpalveluista, ellei TomTom aio tarjota 

sinulle nämä tiedot tai tarjoa niitä saatavillesi;  
iii) jonkin kolmannen osapuolen veloittaminen suoraan tai epäsuoraan TomTom-sisältöpalveluiden 

käytöstä; 

iv) mahdollisen TomTom-painikkeen näyttäminen tavalla, joka viittaa suhteeseen tai kumppanuuteen 

TomTomin kanssa tai TomTomin tarjoaman Käyttäjän luoman sisällön sponsorointiin tai siirtoon ja 

joka on harhaanjohtava, loukkaava, laiton, haitallinen, hankala, hyväksikäyttävä, halventava, 

siveetön, karkea, vihamielinen ja joka rikkoo jonkin kolmannen osapuolen oikeutta, on muutoin 
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laiton tai rikkoo TomTomin immateriaalioikeuksia vastaan; 
v) jonkin TomTomin web-sivuston tai TomTom HOME -sivun, mukaan lukien muun muassa sivun, 

joka näkyy TomTom-painikkeen napsauttamisen seurauksena, kehystäminen tai peilaus; 
vi) TomTom-sisältöpalveluiden käyttäminen laittomalla tavalla tai rikkoen jotain näistä Ehdoista ja 

määräyksistä;  

vii) väärän henkilöllisyyden luominen muiden harhaanjohtamista varten; 

viii) jonkin menettelyohjeen tai muun (tavaramerkin) yleisohjeen, jota voidaan soveltaa TomTom-

sisältöpalveluihin, rikkominen;  

ix) TomTom-sisältöpalveluiden (tai jonkin niiden osan) käyttö kolmansia osapuolia koskevien tietojen, 

mukaan lukien sähköpostiosoitteet tai henkilökohtaiset tiedot, hankkimiseen tai muuhun 

keräämiseen. 

 

8) Käyttäjän luoman sisällön palvelimelle lataus 

a) Sopimuskohtien 6 ja 7 yleisehtojen ja rajoitusten lisäksi et saa ladata palvelimelle mitään Käyttäjän 

luomaa sisältöä, 

i) joka on loukkaavaa, uhkaavaa, laitonta, haitallista, hankalaa, hyväksikäyttävää, halventavaa, 

siveetöntä, karkeaa, vihamielistä ja joka rikkoo jotain kolmannen osapuolen oikeutta vastaan tai on 

muutoin laitonta; 
ii) joka edistää laitonta toimintaa tai menettelyä, joka on on loukkaavaa, uhkaavaa, laitonta, haitallista, 

hankalaa, hyväksikäyttävää, halventavaa, siveetöntä, karkeaa, vihamielistä ja joka rikkoo jotain 

kolmannen osapuolen oikeutta vastaan tai on muutoin laitonta; 
iii) joka mainostaa tietoja, joiden tiedät olevan virheellisiä tai harhaanjohtavia; 

iv) joka voi olla haitallista TomTomin liiketoiminnalle, kuten muun muassa Käyttäjän luomaa sisältöä, 

joka koskee karttoja tai turvallisuustietoja (turvakamerat); 

v) joka on suojattu tekijänoikeuksilla, kauppasalaisuuksilla tai jota koskevat kaikki muut kolmannen 

osapuolen immateriaalioikeudet tai yksityisyysoikeudet, ellet ole näiden oikeuksien omistaja tai ellei 

sinulla ole näiden oikeuksien lailliselta omistajalta nimenomaista lupaa ladata palvelimelle Käyttäjän 

luomaa sisältöä tai tarjota TomTomille ja muille TomTom-sisältöpalveluiden käyttäjille kaikki tässä 

myönnetyt oikeudet; 

vi) joka tarjoaa henkilökohtaisia tietoja, kuten puhelinnumeroita, koti- tai sähköpostiosoitteita, nimiä tai 

sukunimiä, ellei tarjoaminen tapahdu näiden henkilökohtaisten tietojen kohteen nimenomaisesti 

myöntämällä luvalla; 

vii) johon liittyy pyytämättömien joukkokirjeiden, roskapostin tai mainospostin lähettäminen; 

viii) joka sisältää rajoitettuja tai vain salasanalla avattavia sivuja tai piilotettuja sivuja tai kuvia; 

ix) johon liittyy kaupallista toimintaa tai myymistä, paitsi niiltä osin kuin nämä Ehdot ja määräykset tai 

TomTomin aikaisemmat kirjalliset luvat toisin sallivat; 

x) johon liittyy jonkin viruksia, troijalaisia, matoja, aikapommeja tai muita vastaavia ohjelmistoja, jotka 

voivat vahingoittaa TomTomin palvelimien, tietokoneiden tai verkkojen tai käyttäjän tilin, 

tietokoneiden, verkkojen tai TomTom-laitteiden toimintakykyä, sisältävän materiaalin lähettäminen 

tai muutoin saatavaksi saattaminen. 

 

9) Kolmannen osapuolen materiaalit 

TomTom voi hyödyntää kolmansien osapuolten ohjelmistokoodeja, tietotoimintoja, muuta sisältöä ja 

algoritmeja ("kolmannen osapuolen materiaalit") TomTom-sisältöpalveluissa ja TomTom-sisällössä. 

TomTom-sisältöpalveluihin ja TomTom-sisältöön sisältyvien kolmannen osapuolen materiaalien käyttöä 

voivat koskea muut ehdot ja määräykset. Viralliset tekijänoikeushuomautukset ja näiden kolmannen 

osapuolen materiaalien nimenomaiset lisenssiehdot löytyvät web-sivuiltamme 

(http://www.tomtom.com/legal) tai niiden kautta. Täten suostut siihen, että TomTom-sisältöpalveluiden 

käyttösi tarkoittaa sitä, että olet lukenut ja hyväksynyt kaikkien TomTom-sisältöpalveluihin ja TomTom-

sisältöön sisältyvien kolmannen osapuolen materiaalien mahdolliset ehdot ja määräykset. 
 

10) Pääsy TomTom-sisältöpalveluihin 

a) Jotta voit avata jotkin TomTom-sisältöpalveluiden ominaisuudet tai käyttää niitä, sinua voidaan pyytää 
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rekisteröimään itsesi TomTomille tai luomaan MyTomTom-tili.  
b) Olet vastuussa ja velvollinen kaikesta tililläsi tapahtuvasta toiminnasta. Olet vastuussa omasta 

käyttäjätunnuksestasi ja siihen liittyvästä toiminnasta. Et saa jakaa salasanaasi minkään kolmannen 

osapuolen kanssa, etkä saa valtuuttaa muita pääsemään TomTom-sisältöpalveluihin tai käyttämään niitä 

puolestasi. 
c) Sinun tulee ilmoittaa välittömästi TomTomille, jos saat selville, että jokin kolmas osapuoli on päässyt 

TomTom-sisältöpalveluihin tai käyttänyt niitä sinun tiliäsi käyttäen, kun et ole valtuuttanut tällaista 

toimintaa, tai muista mahdollisista TomTom-sisältöpalveluiden tietoturvaan liittyvistä rikkomuksista.  
 

11) Tekijänoikeudet 

a) Tekijänoikeudet ja muut immateriaali-, teollis- ja/tai tekijänoikeudelliset oikeudet TomTom-
sisältöpalveluihin, mukaan lukien TomTom-painikkeen, ja TomTom-sisältöön, kaikkiin 

tavaramerkkeihin, logoihin tai nimiin, jotka sisältyvät niihin, ja kaikkiin niistä tehtyihin kopioihin ovat 

TomTomin ja/tai sen toimittajien omistuksessa. TomTom on varannut kaikki oikeudet, joita ei 
nimenomaisesti myönnetä näissä Ehdoissa ja määräyksissä. Et saa kopioida, ladata, ladata palvelimelle, 

jakaa, lähettää tai kopioida millään muulla tavalla TomTom-sisältöä tai TomTom-painiketta, paitsi 

luodessasi yhden kopioin vain varmuuskopiointi- tai arkistointitarkoituksessa. Et saa TomTom-sisällön 
tai TomTom-painikkeen omistajuutta. 

b) TomTom ei vaadi mitään omistajuutta Käyttäjän luomaan sisältöön. Vakuutat ja takaat, että omistat ja 
että sinulla on tarvittavat lisenssit, oikeudet, suostumukset ja luvat ladata palvelimelle Käyttäjän luomaa 

sisältöä ja myöntää TomTomille näissä Ehdoissa ja määräyksissä myönnetyt oikeudet, mukaan lukien 

oikeuden myöntää muille TomTom-sisältöpalveluiden käyttäjille luvan käyttää ja muokata tällaista 

(Muokattua) Käyttäjän luomaa sisältöä näiden Ehtojen ja määräysten mukaisesti.  
c) Kun lataat palvelimelle jotain Käyttäjän luomaa sisältöä, pidät itselläsi kaikki niihin liittyvät oikeudet, 

mutta annat täten TomTomille maailmanlaajuisen, jatkuvan, peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, 

maksuttoman, siirrettävän lisenssin, joka oikeuttaa tällaisen Käyttäjän luoman sisällön tai siihen 

johtavien linkkien Käyttöön, Palvelimelle lataukseen, Muokkaukseen, jakamiseen, alilisensointiin, 

ohjelmakoodin purkamiseen tai purkamiseen ja näyttämiseen missä tahansa muodossa tai minkä tahansa 

joukkoviestimen kautta. 

d) Täten myönnät TomTomille oikeuden myöntää muille TomTom-sisältöpalveluiden käyttäjille oikeuden 
Käyttää, Muokata ja Ladata palvelimelle kaikkea (Muokattua) Käyttäjän luomaa sisältöä, jonka voit 

ladata palvelimelle TomTom-sisältöpalveluiden kautta näiden Ehtojen ja määräysten mukaisesti.  
 

12) Väärinkäyttö- ja poistamiskäytäntö 

a) Olet yksin vastuussa kaikesta Käyttäjän luomasta sisällöstä, jonka lataat palvelimelle, ja kaikesta 

vuorovaikutuksesta kaikkien kolmansien osapuolien kanssa TomTom-sisältöpalveluiden kautta. Kun 

TomTomille ilmoitetaan, että jokin Käyttäjän luoma sisältö voi rikkoa jotain sopimuskohdan 8a osaa tai 

jotain muuta näistä Ehdoista ja määräyksistä tai rikkoo jotain kolmannen osapuolen oikeutta, TomTom 
voi poistaa tällaisen Käyttäjän luoman sisällön ilman aiempaa ilmoitusta. TomTom voi lopettaa pääsysi 

TomTom-sisältöpalveluihin ja niiden käytön Käyttäjän luoman sisällön palvelimelle latausta varten.  
b) TomTom ei ota mitään vastuuta minkään TomTom-sisältöpalveluiden tai Käyttäjän luoman sisällön 

tarkkailusta.  

c) Jos tietoosi tulee, että TomTom-sisältöpalveluiden käyttäjä väärinkäyttää jotain TomTom-

sisältöpalveluista, ole hyvä ja ilmoita tällainen väärinkäyttö TomTomille napsauttamalla painiketta, 

jonka TomTom tarjoaa tähän tarkoitukseen jollain TomTomin web-sivustolla.  
 

13) Takuun vastuuvapauslauseke 

a) TomTom ei takaa eikä voi taata, että TomTom-sisältöpalvelut, TomTom-painike, TomTom-sisältö, 

Käyttäjän luoma sisältö tai jokin kolmansien osapuolien TomTom-sisältöpalveluiden kautta tarjoama 
toiminto toimii täysin virheettömästi tai että kaikki tarjotut tiedot ovat aina täsmällisiä tai että kaikki 

kolmansien osapuolten toiminnallisuudet ovat aina käytettävissä tai toimintakunnossa. Laskentavirheitä, 

kuten paikallisten ympäristöolosuhteiden ja/tai epätäydellisten tai virheellisten tietojen aiheuttamia 

virheitä, voi tapahtua käytettäessä, palvelimelle ladattaessa tai muokattaessa – riippuen siitä, mikä näistä 
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toimista on kyseessä – TomTom-sisältöpalveluita, TomTom-sisältöä, Käyttäjän luomaa sisältöä tai 

kolmansien osapuolten toimintoja navigointijärjestelmässä. 
b) TomTom tarjoaa tai asettaa saataville TomTom-sisältöpalvelut, TomTom-painikkeen, TomTom-sisällön, 

Käyttäjän luoman sisällön ja kaikki kolmansien osapuolten toiminnot "SELLAISINAAN JA KAIKKINE 

VIKOINEEN" ja kiistää täten kaikki muut takuut, velvollisuudet ja ehdot, sekä nimenomaiset, oletetut 
että lakisääteiset, mukaan lukien muun muassa kaikki (mahdolliset) takuut, velvollisuudet tai ehdot, 

jotka koskevat tyydyttävää laatua, sopivuutta johonkin tiettyyn tarkoitukseen, luotettavuutta tai 

saatavuutta, vastauksien tarkkuutta tai täydellisyyttä, tuloksia, ammattimaista työskentelyä, virusten 
puuttumista ja kohtuullista huolellisuutta ja osaamista ja joista kaikki koskevat TomTom-

sisältöpalveluita, TomTom-painiketta, TomTom-sisältöä, Käyttäjän luomaa sisältöä tai kolmansien 

osapuolien toimintoja. Sama takuiden, velvollisuuksien tai ehtojen vastuuvapauslauseke pätee tuen tai 
muiden palveluiden, tietojen, ohjelmiston ja niihin liittyvän sisällön tarjoamiseen TomTom-

sisältöpalveluiden, TomTom-painikkeen, TomTom-sisällön, Käyttäjän luoman sisällön tai kolmansien 

osapuolten toimintojen kautta tai muutoin, kun tämä tarjoaminen tai tarjoamisen epäonnistuminen 

aiheutuu siitä, että avaat TomTom-sisältöpalvelut, TomTom-painikkeen, TomTom-sisällön, Käyttäjän 

luomaan sisällön tai kolmansien osapuolten toiminnot tai käytät, lataat palvelimelle tai muokkaat niitä – 

riippuen siitä, mikä näistä toimista on kyseessä. Lisäksi ei ole mitään takuuta tai ehtoa häiriöttömästä 

nauttimisesta, häiriöttömästä hallinnasta tai oikeuksien loukkaamattomuudesta, mitä tulee TomTom-

sisältöpalveluihin, TomTom-painikkeeseen, TomTom-sisältöön, Käyttäjän luomaan sisältöön tai 

TomTom-sisältöpalveluiden kautta tarjottaviin kolmansien osapuolten toimintoihin.  

c) TomTom voi olla riippuvainen kolmansista osapuolista, koska ne tarjoavat jotkin (osan) TomTom-

sisältöpalveluista, kuten esimerkiksi, kun TomTom-sisältöpalveluun sisältyy kolmansien osapuolien 
toimintojen saataville saattaminen. TomTom ei voi taata eikä takaa, että nämä kolmansien osapuolten 

toiminnot ovat jatkossa saatavillasi kaikkina aikoina, ja TomTom on oikeutettu lopettamaan näiden 

kolmansien osapuolten toimintojen saataville saattamisen, kun TomTomia ei voi enää kohtuullisesti 
vaatia toimimaan näin, ilman, että TomTomilla on mitään velvollisuutta maksaa mitään tähän liittyvää 

korvausta. 
 

14) Vahingonkorvausvastuu 

a) TomTom ei mainosta mitään Käyttäjän luomaa sisältöä tai mitään niissä ilmaistua mielipidettä, 

suositusta tai neuvoa, ja TomTom kiistää nimenomaisesti minkä tahansa ja kaiken vastuun, joka liittyy 

tällaisen Käyttäjän luoman sisällön avaamiseen ja käyttöön.  
b) Jollei sovellettavan lain pakottavista säädöksistä muuta johdu, TomTom ja sen toimittajat tai alihankkijat 

eivät ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään suorista, epäsuorista, 

satunnaisista, välillisistä tai muista vahingoista (mukaan lukien joka tapauksessa muun muassa vahingot, 
jotka aiheutuvat kykenemättömyydestä avata, käyttää, ladata palvelimelle tai muokata – riippuen siitä, 

mikä näistä toimista on kyseessä – TomTom-sisältöpalveluita, TomTom-painiketta, TomTom-sisältöä, 

Käyttäjän luomaa sisältöä tai mitään TomTom-sisältöpalveluiden kautta tarjottuja kolmansien osapuolten 
toimintoja, tietojen häviämisestä, liiketoiminnan menetyksestä, voittojen menetyksestä, liiketoiminnan 

keskeytymisestä tai vastaavista), jotka aiheutuvat kykenemättömyydestä käyttää TomTom-

sisältöpalveluita, TomTom-painiketta, TomTom-sisältöä, Käyttäjän luomaa sisältöä tai mitään TomTom-
sisältöpalveluiden kautta tarjottuja kolmansien osapuolten toimintoja tai tilisi luvattomasta käytöstä, 

vaikka TomTomille olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.  
c) TomTom ei ole vastuussa (i) mistään omien työntekijöidensä, agenttiensa ja/tai TomTom-

sisältöpalveluiden käyttäjien tekemistä petoksista; tai (ii) mistään omien työntekijöidensä, agenttiensa 

ja/tai TomTom-sisältöpalveluiden käyttäjien tekemästä petollisesta harhaanjohtamisesta. 

d) Huolimatta yllä mainituista tai kaikesta muusta näihin Ehtoihin ja määräyksiin sisältyvästä mikään näissä 
Ehdoissa ja määräyksissä ei rajoita minkään osapuolen vastuuta omasta huolimattomuudesta 

aiheutuvasta henkilön kuolemasta tai vammautumisesta. 

e) Yllä olevat korvausvelvollisuuden rajoitukset eivät vaikuta mihinkään laillisiin oikeuksiin soveltuvan 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

 

15) Maksut 
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TomTom tarjoaa sinulle pääsyn TomTom-sisältöpalveluihin maksutta. TomTom varaa oikeuden poiketa 

TomTom-sisältöpalveluiden maksutta tarjoamisesta tai lopettaa tämä tarjoaminen milloin tahansa. 

TomTom ilmoittaa sinulle, jos TomTom-sisältöpalvelu tarjotaan tulevaisuudessa maksullisena. Tässä 
tapauksessa voit päättää joko jatkaa TomTom-sisältöpalveluiden käyttöä ilmoitetulla maksulla tai 

lopettaa TomTom-sisältöpalveluiden käytön. 
 

16) Ylivoimainen este 

Ylivoimaisen esteen ymmärretään tarkoittavan olosuhteita, jotka estävät TomTomin velvollisuuksien 

täyttämisen näiden Ehtojen ja määräysten mukaisesti ja jotka eivät ole . Ylivoimaisen esteen tapauksessa 
kaikki TomTomin velvollisuudet keskeytetään. Jos TomTom ei pysty täyttämään velvollisuuksiaan 

ylivoimaisen esteen seurauksena yhtämittaisesti yli yhdeksänkymmenen (90) kalenteripäivän ajan, 

TomTom on oikeutettu purkamaan TomTom-sisältöpalveluiden sopimuksen ilman velvollisuutta maksaa 
mitään korvausta, joka aiheutuu tähän purkamiseen tai liittyy siihen. 

 

17) Tietosuoja 

a) TomTom ei esitä henkilötietojasi, tiliäsi tai tapahtumiasi koskevia tietoja millekään kolmannelle 

osapuolelle muutoin kuin tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Tietosuojakäytäntö esitetään web-

sivuillamme osoitteessa http://www.tomtom.com/legal. Täten hyväksyt, että olet lukenut ja hyväksynyt 

Tietosuojakäytännön. 
b) Huomaa, että TomTom ei tarkkaile Käyttäjän luomaa sisältöä, joten kaikki tahattomasti osana tällaista 

Käyttäjän luomaa sisältöä palvelimelle lataamasi tiedot näkyvät muille TomTom-sisältöpalveluiden 

käyttäjille.  
 

18) Linkit kolmansien osapuolten web-sivuille 

TomTom ei ole vastuussa minkään kolmansien osapuolten web-sivujen, palveluiden tai toimintojen 
sisällöstä, mistään kolmansien osapuolten web-sivuille tai palveluihin sisältyvistä linkeistä tai mistään 

kolmansien osapuolten web-sivujen tai palveluiden muutoksista tai päivityksistä. Jos TomTom tarjoaa 

linkkejä ja/tai pääsyn kolmansien osapuolten web-sivuille, palveluihin ja/tai toiminnallisuuksiin, tämä 
tehdään vain käyttäjämukavuuttasi parantavana toimena, ja kaikkien linkkien tai pääsy-yhteyden 

sisällyttäminen ei tarkoita sitä, että TomTom mainostaa kolmannen osapuolen web-sivustoa, palvelua tai 

toimintoa. 
 

19) Kolmannen osapuolen oikeudet 

Kolmansilla osapuolilla ei ole oikeuksia lainsäädännön, joka koskee kolmansien osapuolten oikeuksia 

olla riippuvainen näistä Ehdoista ja määräyksistä tai panna ne täytäntöön, mukaan, mutta tämä ei vaikuta 
mihinkään kolmannen osapuolen oikeuteen oikeusturvakeinoon, joka on olemassa tai saatavilla, lukuun 

ottamatta tällaista soveltuvaa lainsäädäntöä.  
 

20) Voimassaolo 

Kaikki näissä Ehdoissa ja määräyksissä annetut ehdot, jotka ulottuvat luonnostaan TomTomin 

Sopimuspalveluiden sopimuksen päättymisen yli, jäävät voimaan. 
 

21) Ositettavuus 

Jos jonkin näiden ehtojen määräysten ehdon katsotaan olevan pätemätön, virheellinen, täytäntöpakoton 
tai laiton, muut ehdot jäävät kuitenkin täysin voimaan. Sinun ja TomTomin katsotaan sopineen uudet 

ehdot ja määräykset, jotka korvaavat nämä virheelliset ehdot. Nämä uudet ehdot ja määräykset tulkitaan, 

mitä tulee niiden sisältöön ja voimassaoloon, mahdollisimman tarkasti alkuperäisen kirjoitetun tekstin 
mukaisesti, mutta siten, että niistä voidaan johtaa oikeudet. 

 

22) Sovellettava lainsäädäntö 
Näitä Ehtoja ja määräyksiä ja kaikkia näihin Ehtoihin ja määräyksiin tai TomTom-sisältöpalveluiden, 

TomTom-sisällön, Käyttäjän luoman sisällön tai muuhun käyttöön liittyviä kiistatilanteita koskevat sen 

paikan lait, jossa sinun oikeustoimipaikkasi sijaitsee tai jossa asut. Yhdistyneiden Kansakuntien 



 

 

 8 

kansainvälisen kaupan yleissopimus poissuljetaan täten näiden Ehtojen ja määräysten soveltamisalasta. 

Kaikki näistä Ehdoista ja määräyksistä johtuvat kiistatilanteet ratkotaan sen paikan oikeusistuimessa, 

jossa sinun oikeustoimipaikkasi sijaitsee tai jossa asut, ja tällä oikeusistuimella on yksinomainen 
päätäntövalta tällaisissa kiistatilanteissa. 
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