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Käyttöehdot 

 
1. Kiitos käynnistäsi TomTomin verkkosivustolla http://www.tomtom.com . Tämän 
verkkosivuston tarjoavat A) TomTom N.V. B) TomTom Internationaal B.V. C) 
TomTom Sales B.V. (jäljempänä ”TomTom”). Kun käyttäjä vierailee tällä sivustolla 
ja käyttää sitä, hän hyväksyy nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”) ja kaikki 
ehdot, joihin viitataan ja/tai joita on ilmoitettu sovellettavan jollakin muulla tämän 
sivuston sivulla ja hänen katsotaan hyväksyneen nämä ehdot.  
 
2. Jos käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja, hän ei voi käyttää verkkosivustoa. 
Mikäli käyttäjä ei hyväksy joitakin lisäehtoja, joita sovelletaan tiettyihin 
materiaaleihin, sisältöön, tuotteisiin, palveluihin tai tietoihin, jotka sisältyvät tähän 
sivustoon tai jotka ovat saatavilla sen kautta (mukaan lukien muun muassa 
ohjelmistot, audio, video, tekstit ja valokuvat, verkkotunnukset, iskulauseet, ulkoasu 
ja sivuston look-and-feel) (”Materiaalit”) tai sivuston kautta tehtäviin siirtoihin (kuten 
TomTom-tuotteiden ja -palvelujen osto), hänen ei tule käyttää kyseistä sivuston osaa 
ja/tai suorittaa siirtoa.   
 
3. TomTom voi muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa. Muutetut Käyttöehdot 
ovat voimassa siitä hetkestä lähtien, kun ne julkaistaan sivustolla. Pyydämme 
käyttäjää vierailemaan sivustolla säännöllisesti. Muilla TomTomin verkkosivustoilla 
voidaan soveltaa poikkeavia ehtoja. Lisäksi voidaan soveltaa erityisiä ehtoja (esim. 
sovellettava loppukäyttäjän lisenssisopimus) tiettyihin Materiaaleihin tai siirtoihin, 
jotka tehdään tämän sivuston kautta ja käyttäjää voidaan pyytää hyväksymään 
nimenomaan nämä ehdot. Tällaiset ehdot voivat täydentää näitä Käyttöehtoja, tai 
mikäli ne eivät sisältönsä tai alansa puolesta ole yhdistettävissä näihin Käyttöehtoihin, 
syrjäyttää ne.   
 
4. Vaikka sivustolla esiintyvien tietojen oikeellisuus pyritään takaamaan, TomTom ei 
ole vastuussa siitä. Tämä verkkosivusto ja Materiaalit tarjotaan ”tilassa jossa ne ovat” 
ja ”sellaisenaan”.  
 
5. Sivusto voi sisältää viittauksia tiettyihin TomTom-tuotteisiin ja -palveluihin, joita 
ei ole saatavilla nyt tai myöhemminkään jossakin maassa. Lisätietojen saamiseksi voit 
ottaa yhteyden paikalliseen edustajaamme.  
 
6. TOMTOM EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA, SUORAA TAI EPÄSUORAA, 
MUKAAN LUKIEN TAKUUTA MYYNTIKELPOISUUDESTA, 
SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTÄ 
MATERIAALIT EIVÄT OLE LOUKKAAVIA JA/TAI TAKUUTA 
VERKKOSIVUSTON JA MATERIAALIEN TOIMIVUUDESTA. TOMTOM EI 
MYÖNNÄ TAKUUTA TÄMÄN VERKKOSIVUSTON TURVALLISUUDESTA; 
KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, ETTÄ TIETOJA VOIDAAN SIEPATA 
LÄHETYKSEN AIKANA. TOMTOM EI TAKAA, ETTÄ VERKKOSIVU STOLLE 
ON PÄÄSY TAI ETTÄ SIVUSTON KÄYTÖN MAHDOLLISTAVAT 
PALVELIMET TOIMIVAT TAI ETTÄ TOMTOMIN LÄHETTÄMÄT 
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SÄHKÖPOSTIVIESTIT EIVÄT SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA 
VAHINGOLLISIA ELEMENTTEJÄ. 
 
7. Sovellettavan lain sallimassa laajimmassa merkityksessä TomTom eikä mikään 
siihen yhteydessä oleva ryhmäyritys, tavarantoimittaja tai alihankkija ole vastuussa 
käyttäjälle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään suorasta, epäsuorasta, 
välittömästä tai välillisestä vahingosta (mukaan lukien ainakin vahinko, joka aiheutuu 
mahdottomuudesta käyttää sivustoa, datan tai tietojen menetyksestä, voiton tai tulojen 
menetyksestä, sopimusten tai tilausten menetyksestä, yrityksen stagnaatiosta tai muu 
vahinko), joka aiheutuu tämän sivuston tai Materiaalien käytöstä tai 
mahdottomuudesta käyttää niitä tai joka liittyy edellä mainittuun, ei edes siinä 
tapauksessa, että TomTomille on ilmoitettu mahdollisuudesta tällaisen vahingon 
syntyyn.    
 
8. Viitteet kolmansien osapuolten verkkosivustoille tai sijaintipaikkoihin (”linkit”) on 
sisällytetty sivustollemme vain käytön helpottamiseksi eikä linkkien sisällyttäminen 
merkitse sitä, että hyväksymme kyseisten sivustojen sisällön. Kun käyttäjä käyttää 
linkkiä, hän poistuu sivustoltamme. Emme valvo kyseisiä sivustoja emmekä ole 
millään tavalla vastuussa niiden sisällöstä. TomTomin yksityisyydensuojaa ei 
sovelleta kolmansien osapuolten sivustoihin. 
 
9. Käyttäjä sitoutuu käyttämään sivustoa vain laillisiin tarkoituksiin. Ei ole sallittua 
toteuttaa minkäänlaisia toimia, jotka vähentävät sivuston turvallisuutta, estävät pääsyn 
sivustolle tai aiheuttavat muulla tavoin vahinkoa sivustolle tai Materiaaleille. Käyttäjä 
ei saa lisätä sivustolle mitään, poistaa siltä Materiaaleja tai muuttaa niitä muulla 
tavoin tai yrittää saada pääsyä Materiaaleihin, joita ei ole tarkoitettu hänelle. Käyttäjä 
lupaa olla käyttämättä sivustoa tavalla, joka loukkaa muiden oikeuksia. 
 
10. Kaikkia Materiaaleja suojataan tekijänoikeuksilla tai muilla aineettomilla 
omistusoikeuksilla ja ne kuuluvat TomTomille tai sen käyttöluvan antajille. Kaikki 
oikeudet Materiaaleihin pidätetään, ellei ole nimenomaan annettu Materiaaleihin (tai 
niiden osaan) liittyvää käyttöoikeutta. Ellei toisin määrätä, Materiaaleja saa jäljentää 
tai jaella vain muuttamattomassa muodossa ja vain henkilökohtaisiin ei-kaupallisiin 
tarkoituksiin. Mikä tahansa muu Materiaalien käyttö, mukaan lukien jakelu, 
muuttaminen, julkistaminen, monistaminen tai lähettäminen ilman TomTomilta 
etukäteen saatua kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty. Merkintöjä, jotka liittyvät 
TomTomin tai sen käyttöluvan antajien Materiaaleja koskeviin (aineettomiin) 
omistusoikeuksiin, ei saa poistaa. 
 
11. Tämän sivuston kautta ladattavia ohjelmistoja koskee sovellettava 
lisenssisopimus. Ellei sovellettavassa lisenssisopimuksessa toisin määrätä, ohjelmisto 
annetaan vain loppukäyttäjien käyttöön, ja sen muu kopiointi, monistaminen ja jakelu 
on ehdottomasti kielletty. Ohjelmistoja koskevat vain takuut, jotka on nimenomaan 
ilmoitettu sovellettavassa lisenssisopimuksessa. TomTom ei anna mitään muita 
takuita. 
 
12. Tietoja tai materiaaleja (”Tiedot”), jotka käyttäjän lähettää tämän sivuston kautta 
tai siihen liittyen, käsitellään ei-luottamuksellisina ja niistä tulee välittömästi 
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TomTomin omaisuutta. Tässä sovelletaan TomTomin yksityisyydensuojaa. TomTom 
saa halutessaan käyttää Tietoja missä tahansa päin maailmaa ilman mitään 
korvausvelvollisuutta ja soveltamatta yksilöoikeuksia, aineettomia omistusoikeuksia 
ja muita omistusoikeuksia.  
 
13. Verkkosivuston tietoja ei ole tarkoitettu minkään arvioinnin tai päätösten 
perustaksi eikä niitä voida pitää kehotuksena osakkeiden ostoon tai muunlaiseen 
TomTom N.V. -yhtiön osakkeiden kauppaan. Päätös sijoituksesta tai osakkeiden 
myynnistä on kokonaan sijoittajan omalla vastuulla 
 
14. Tällä sivustolla käytetään evästeitä (cookies), jotta voitaisiin kerätä sivuston ja 
palvelujemme käyttäjien tietoja. Lisätietoja evästeistä saa  
< http://www.tomtom.com/legal/privacy/ >. TomTom kerää tämän sivuston kautta 
käyttäjien (henkilökohtaisia) tietoja ja noudattaa näiden tietojen käytössä 
yksityisyydensuojaansa.  
 
15. Näihin Käyttöehtoihin ja kaikkiin niihin liittyviin tai niistä aiheutuviin riitoihin 
sovelletaan Alankomaiden lakia, lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä, joiden 
perusteella saattaa olla mahdollista, että sovelletaan jonkin toisen maan lakia. Kaikki 
riidat, jotka aiheutuvat Käyttöehdoista tai liittyvät niihin, ratkaistaan Amsterdamin 
käräjäoikeudessa, joka on toimivaltainen asiassa.    
 
16. Käyttäjät voivat esittää kysymyksiä, pyyntöjä tai ehdotuksia verkkosivustomme 
kautta osoitteessa http://www.tomtom.com/support . Käsittelemme kysymykset, 
pyynnöt ja ehdotukset huolellisesti.  
 

 
 


