AUTOTUOTTEIDEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT
Tämä käyttöoikeussopimus ("EULA") on laillinen sopimus sinun ja TomTom International B.V. -yhtiön ("TomTom") välillä. Hyväksyt, että
tämä EULA on täytäntöönpantavissa siinä missä mikä tahansa kirjallinen, neuvottelun tuloksena laadittu allekirjoittamasi sopimus. Tämä EULA
koskee TomTom-ohjelmiston, palveluiden ja muiden TomTomin toimesta tai puolesta sinulle luovutettujen materiaalien (yhdessä "palvelut")
käyttöä.
Lue tämä EULA huolella. Napsauttamalla alla olevaa "Hyväksyn"-painiketta hyväksyt kaikki tämän EULA:n ehdot. Jos et hyväksy tämän
lisenssin ehtoja, emme lisensoi palveluita sinulle etkä voi käyttää palveluita.
1) LISENSSIN MYÖNTÄMINEN: Perustuen siihen, että sitoudut noudattamaan tämän EULA:n ehtoja, TomTom myöntää täten sinulle eiyksinoikeudellisen, henkilökohtaisen, siirtokelvottoman oikeuden käyttää palveluita henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen tarkoitukseen tämän
EULA:n ehtojen mukaisesti ja yksinomaan ajoneuvossa käytettävän laitteen yhteydessä. Lisenssi ei sisällä oikeutta saada tulevia päivityksiä tai
lisäyksiä palveluihin. Jos kuitenkin saat päivityksiä tai lisäyksiä palveluihin, kyseisten päivitysten käyttö tapahtuu tämän EULA:n ja sen
muutosten puitteissa, paitsi jos päivitysten tai lisäysten mukana tulee muita ehtoja, missä tapauksessa käyttöön soveltuvat kyseiset ehdot.
2) RAJOITUKSET: Et saa vuokrata, lainata, esittää julkisesti, esitellä tai lähettää tai muutoin jakaa palveluita. Paitsi kuten lait sallivat, et kopioi
etkä muunna palveluita tai mitään niiden osaa tai takaisinmallinna, hajota tai pura palveluita etkä salli kenenkään tehdä niin.
Mitä tulee TomTom Places -palveluun, et saa (i) muuntaa, muuttaa, muokata, yhdistää tai muutoin muuttaa hakutuloksia siitä muodosta tai
järjestyksestä, missä TomTom Places -palvelu ne sinulle toimittaa; tämä kattaa minkä tahansa hakutuloksissa esitettyjen tavaramerkkien
muuntamisen, muuttamisen, muokkaamisen ja muunlaisen muuttamisen; (ii) yhdistää, sekoittaa tai lomittaa hakutuloksia minkään muun
hakupalveluiden kanssa, mukaan lukien Googlen paikallishaun kanssa; (iii) jälleenmyydä, kaupallistaa, syndikoida tai muutoin hankkia mitään
tuloja, joko suoraan tai epäsuoraan, tai sallia minkään kolmannen osapuolen hankkia tuloja, hakutuloksista; (iv) ryhtyä mihinkään toimiin, jotka
estäisivät, pidättäisivät, vääristäisivät tai muutoin häiritsisivät TomTomin kykyä laskea hakutuloksista saatuja mainostuloja.
3) OMISTUSOIKEUS: TomTom ja/tai sen toimittajat omistavat palveluiden tekijänoikeuden ja muut aineettoman omaisuuden oikeudet sekä
teolliset ja/tai omistusoikeudet. TomTom sallii sinun käyttää palveluita ainoastaan tämän EULA:n ehtojen mukaisesti. TomTom varaa kaikki
oikeudet, joita tämä EULA ei erityisesti myönnä. Soveltuvin osin vahvistat, että sinulla ei ole oikeutta käyttää palveluiden lähdekoodia tai
lukitsematonta koodausta tai kommentoida sitä.
4) LUOTTAMUKSELLISUUS: Vahvistat ja hyväksyt, että TomTom on investoinut huomattavasti aikaa ja varoja palveluiden kehittämiseen, ja
että ne ovat luottamuksellisia ja TomTomin ja/tai kolmansien osapuolten liikesalaisuuksia. Suostut pitämään palvelut täysin luottamuksellisina ja
olemaan paljastamatta niitä kenellekään ja olemaan sallimatta kenenkään käyttää niitä.
5) KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMISTON LISENSSI: Palveluissa saatetaan hyödyntää kolmannen osapuolen ohjelmistoa. Lausekkeista
2, 3 ja 4 huolimatta ohjelmiston sisältämien kolmannen osapuolen materiaalien käyttö voi olla muiden ehtojen alaista. Näiden kolmannen
osapuolen ohjelmistokoodien ja algoritmien viralliset tekijänoikeusilmoitukset ja erityiset lisenssiehdot esitetään osoitteessa
http://www.tomtom.com. Hyväksyt täten tällaisten kolmannen osapuolen ohjelmistojen käyttöehdot.
6) RAJOITETTU TAKUU:
a) VAHVISTAT, ETTÄ PALVELUITA EI OLE KEHITETTY TÄYTTÄMÄÄN NIMENOMAAN SINUN YKSILÖLLISIÄ TARPEITASI JA
ETTÄ NÄIN OLLEN ON SINUN VELVOLLISUUTESI VARMISTAA, ETTÄ PALVELUIDEN VALMIUDET JA TOIMINNOT
TÄYTTÄVÄT VAATIMUKSESI. TOMTOM EI TAKAA EIKÄ VOI TAATA, ETTÄ PALVELU TOIMII KESKEYTYKSETTÄ TAI
VIRHEETTÄ. SINUN TULEE ERITYISESTI YMMÄRTÄÄ, ETTÄ OHJELMISTOA NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄSSÄ KÄYTETTÄESSÄ
SAATTAA
TAPAHTUA
LASKUVIRHEITÄ
ESIMERKIKSI
PAIKALLISISTA
YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA
JA/TAI
PUUTTEELLISESTA TIEDOSTA JOHTUEN. TOMTOM EI TAKAA, ETTÄ PALVELUT VOIVAT TOIMIA YHDESSÄ MUIDEN
JÄRJESTELMIEN, LAITEIDEN TAI TUOTTEIDEN KANSSA (ESIM. OHJELMISTO TAI LAITTEET).
b) SUURIMMASSA SOVELTUVAN LAIN SALLIMASSA MÄÄRIN TOMTOM JA SEN TOIMITTAJAT TARJOAVAT PALVELUJA
SELLAISENAAN JA KAIKKINE VIKOINEEN JA NÄIN OLLEN KIELTÄYTYVÄT MYÖNTÄMÄSTÄ MITÄÄN MUITA TAKUITA TAI
EHTOJA, OLIVAT NE SUORASANAISIA, VIHJATTUJA TAI LAKISÄÄTEISIÄ, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA KAIKKI
(MAHDOLLISET) VIHJATUT TAKUUT, VELVOLLISUUDET JA EHDOT KOSKIEN TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA JA
SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, LUOTETTAVUUTTA JA KÄYTETTÄVYYTTÄ, VASTAUSTEN JA
TULOSTEN TÄSMÄLLISYYTTÄ JA TÄYDELLISYYTTÄ KOSKIEN PALVELUITA JA EHTOJA TARJOTA TUKEA TAI MUITA
PALVELUITA, TIETOJA, OHJELMISTOJA JA ASIAAN LIITTYVÄÄ SISÄLTÖÄ PALVELUIDEN KAUTTA TAI MUUTOIN
PALVELUN KÄYTÖSTÄ JOHTUEN SEKÄ EPÄONNISTUMISTA TÄSSÄ. EMME MYÖSKÄÄN MYÖNNÄ TAKUUTA TAI EHTOJA
PALVELUIDEN HÄIRIÖTTÖMÄSTÄ KÄYTÖSTÄ, HÄIRIÖTTÖMÄSTÄ OMISTUKSESTA TAI LOUKKAAMATTOMUUDESTA.
c) TOMTOM HUOMAUTTAA, ETTÄ KUN KÄYTÄT PALVELUITA, LIIKENNESÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN (ESIM.
PAKOLLISTEN JA/TAI KOHTUULLISTEN JA SOPIVIEN TURVATOIMIEN KÄYTTÖ, ASIANMUKAINEN JA YLEISESTI ODOTETTU
KIINNOSTUS JA HUOMIO TILANTEISSA JA ERIKOINEN KIINNOSTUS JA HUOMIO JOHTUEN PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ) ON
YKSINOMAAN SINUN VASTUULLASI. TOMTOM EI HYVÄKSY (JA TÄTEN ERITYISESTI KIELTÄYTYY SELLAISESTA) MITÄÄN
VASTUUTA MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT PALVELUIDEN KÄYTTÖSTÄ MOOTTORIAJONEUVOSSA.
7) VASTUURAJOITUS:
a) TomTom tai sen toimittajat eivät ole korvausvelvollisia (oli kysymys sopimuksesta, laiminlyönnistä tai jostain muusta) sinulle tai kolmansille
osapuolille (i) mistään kyvyttömyydestä käyttää mitään kolmannen osapuolen laitetta tai tietoa, tiedon menettämisestä tai vahingoittumisesta,

liiketoiminnan menettämisestä, voittojen menettämisestä, tulojen menettämisestä tai odotetuista säästöistä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai
muusta vastaavasta (oli kyseinen menetys tai vaurio sitten suoraa tai epäsuoraa) eivätkä (ii) mistään epäsuorasta, satunnaisesta tai
seuraamuksellisesta menetyksestä tai vauriosta, joka johtuu kussakin tapauksessa palveluiden käytöstä tai käytön estymisestä, vaikka
TomTomille on ilmoitettu tällaisen menetyksen tai vaurion mahdollisuudesta.
b) Riippumatta mistä tahansa vahingoista, jotka voivat koitua sinulle mistä tahansa syystä (mukaan lukien muun muassa kaikki tässä mainitut
vauriot ja kaikki suorat ja yleiset vauriot sopimuksessa tai muussa), TomTomin ja sen toimittajien tästä EULA:sta johtuva tai siihen liittyvä
korvausvelvollisuus rajoittuu summaan, jonka olet todellisuudessa maksanut palveluista vaatimusta tai toisiinsa liittyvien vaatimusten sarjaa
edeltävinä kuutena kuukautena.
c) Riippumatta lausekkeista 7(a) ja (b) sekä muusta tämän EULA:n sisällöstä mikään ei kumoa TomTomin vastuuta kuolemantapauksesta tai
loukkaantumisesta, joka johtuu TomTomin laiminlyönnistä, tahallisesta tai törkeästä laiminlyövästä huonosta käyttäytymisestä, petoksesta tai
petollisesta esityksestä, tai mistään muusta korvausvelvollisuudesta, jota ei voi jättää pois soveltuvan lain puitteissa.
8) LAKKAUTTAMINEN: Rajoittamatta mitään muita oikeuksia TomTom voi lakkauttaa tämän EULA:n välittömästi, jos et noudata jotain sen
ehdoista. Tämän sopimuksen ehdot, joiden on tarkoitettu olevan voimassa lakkauttamisen jälkeen, pysyvät voimassa tämän EULA:n
lakkauttamisen jälkeen. TomTom varaa oikeuden keskeyttää sinulle tarjotut tai palveluita käyttämällä käytettäväksesi tarjotut päivitys- ja
lisäpalvelut ilmoittamalla tai ilmoittamatta siitä.
9) LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SIVUSTOILLE: TomTom ja muut kolmannet osapuolet, jotka ovat osallistuneet palveluiden
tarjoamiseen sinulle ("kolmannet osapuolet"), eivät ole vastuussa minkään kolmannen osapuolen sivuston tai palvelun sisällöstä, mistään
kolmannen osapuolen sivuston tai palvelun sisältämistä linkeistä tai muutoksista tai päivityksistä kolmannen osapuolen sivustoihin tai
palveluihin, jotka toimitetaan palveluilla tai muilla tavoin. TomTom (ja soveltuvin osin kukin kolmas osapuoli) tarjoaa tällaiset linkit ja
kolmannen osapuolten sivustojen ja palveluiden käytön sinulle ainoastaan etuna, eikä mikään linkki tai käyttömahdollisuus vihjaa, että TomTom
tai mikään kolmas osapuoli hyväksyisi kolmannen osapuolen sivuston tai palvelun. Se, että käytät tällaisia linkkejä tai kolmannen osapuolen
sivustoja, ja tapa, jolla käytät tällaisia kolmannen osapuolen sivustoja ja linkkejä, tapahtuu omalla vastuullasi ja riskilläsi, etkä saa käyttää niitä
millään laittomalla tai petollisella tavalla.
10) KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUDET: Osapuolella, jota tämä EULA ei kata, ei ole soveltuvan lainsäädännön puitteissa mitään
oikeuksia liittyen kolmansien osapuolien oikeuksiin tukeutua tämän EULA:n ehtoihin tai panna niitä täytäntöön, mutta tämä ei vaikuta mihinkään
kolmannen osapuolen oikeuteen tai korjauskeinoon, joka on olemassa tai käytettävissä kyseisen soveltuvan lainsäädännön lisäksi.
11) KOKO SOPIMUS: Yksinomaan tämä EULA (mukaan lukien kaikki sen lisäykset ja muutokset, jotka saatetaan toimittaa palveluiden kanssa)
sekä kaikki muut käyttöehdot, soveltuvin osin, muodostavat sopimuksen sinun ja TomTomin välillä liittyen palveluihin, ja ne ovat etusijalla
kaikkiin aikaisempiin tai samanaikaisiin suullisiin tai kirjallisiin kommunikaatioihin, ehdotuksiin ja esityksiin nähden, jotka koskevat palveluita
tai mitään muuta tämän EULA:n kattamaa aihetta. Jos minkään TomTomin käytäntöjen ehdot ovat ristiriidassa tämän EULA:n kanssa,
sovelletaan tämän EULA:n ehtoja. Jos jokin tämän EULA:n ehto on mitätön, pätemätön, täytäntöönpanokelvoton tai laiton, muut ehdot pysyvät
voimassa täysin.
12) KÄÄNNÖKSET: Tämän EULA:n englanninkielinen versio on hallitseva versio. Kaikki käännökset on tarkoitettu vain ohjeelliseksi avuksi.
13) SOVELLETTAVA LAKI: Tämä EULA ja kaikki siihen liittyvät kiistat (mukaan lukien kaikki ei-sopimuspohjaiset vaatimukset ja kiistat)
käsitellään Hollannin lakien mukaisesti. Yhdistyneiden Kansakuntien CISG-yleissopimusta ei siten sovelleta tähän EULA:han. Kaikki tästä
EULA:sta aiheutuvat kiistat (mukaan lukien kaikki ei-sopimuspohjaiset vaatimukset ja kiistat) selvitetään Amsterdamin (Alankomaat)
tuomioistuimissa, joilla on yksinomainen lainkäyttöoikeus kaikkien tällaisten kiistojen suhteen.
Jos sinulla on kysyttävää tästä EULA:sta tai jos haluat ottaa yhteyden TomTomiin mistä tahansa syystä, siirry TomTomin sivustolle osoitteeseen
http://www.tomtom.com.

