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1

Soveltamisala

Näitä käyttöehtoja sovelletaan
i. kaikkiin tilauksiin, ostoihin tai muihin hankintoihin:
–
–

ii.
iii.

omaan tiliisi , sen luomiseen sekä
käyttöön ja/tai pääsyyn koskien
–
–

iv.

tuotteisiin ja palveluihin suoraan TomTomin kautta,
sovelluksiin jälleenmyyjän kautta,

kaikki tuotteet, palvelut, sovellukset ja käyttäjän tuottama sisältö; ja
sisäänrakennettuja laitteita, lukuun ottamatta tapauksia, joihin sovelletaan
jälleenmyyjän tai kolmantena osapuolena olevan, tällaisten sisäänrakennettujen
laitteiden valmistajan käyttöehtoja, ja

käyttäjätietojesi kopioimiseen, käyttöön ja/tai niihin pääsyyn.

(i) Tekemällä tilauksen, ostamalla tai muulla tavoin hankkimalla tuotteen, palvelun
tai sovelluksen ja (ii) käyttämällä mitä tahansa alustaa, palvelua tai sovellusta ja/tai
siirtymällä niihin sekä (iii) luomalla tilin hyväksyt ja sitoudut näihin käyttöehtoihin
sekä kaikkiin niihin tehtäviin muutoksiin ja lisäyksiin.
Luettelo näissä käyttöehdoissa käytetyistä määritelmistä löytyy tämän asiakirjan
lopusta.
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Tilauksesi suoraan TomTomin kautta

2.1 Kuinka tehdään tilaus
TomTom tarjoaa tuotteita ja palveluja TomTomin verkkosivustojen, alustojen ja
sovellusten kautta. Nämä tuotteet ja palvelut voivat sisältää TomTom-sisältöä ja
kolmannen osapuolen materiaalia tai koostua niistä.
Kun haluat tilata, ostaa tai hankkia muulla tavoin tuotteen tai palvelun suoraan
TomTomilta, voit tehdä tilauksen alustan, TomTomin verkkosivustojen tai
sovelluksen kautta.
Kaikki tehdyt tilaukset edellyttävät TomTomin hyväksyntää. Sopimus on solmittu,
kun TomTom on sen ensin hyväksynyt tilausvahvistuksella. TomTom varaa
oikeuden hylätä minkä tahansa tilauksen kokonaan tai osittain tai soveltaa tilauksen
enimmäissummaa. Kaikkien tilausten edellytyksenä on, että tuotetta on saatavilla
varastossa.

2.2 Hinta ja maksu
Jotkut tuotteet ja palvelut ovat maksullisia. TomTomin verkkosivustoilla ja
sovelluksissa ilmoitetut hinnat tuotteille ja/tai palveluille sisältävät arvonlisäveron ja
tavanomaiset lähetys- ja käsittelykustannukset (jos niitä on). Vastaat itse kaikista
tilaukseen liittyvistä paikallisista myyntiveroista sekä muista mahdollisista veroista
ja maksuista. Hinnat voivat muuttua milloin tahansa (ja jollei näiden käyttöehtojen
osan "TomTomin oikeudet" kappaleen "Oma käyttösi" lausekkeesta "Päättäminen ja
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muuttaminen" muuta johdu), mutta muutokset eivät vaikuta ennen muutospäivää
tehtyihin tuote- ja palvelutilauksiin.
Joitain palveluja tarjotaan ilmaiseksi. TomTom varaa oikeuden tehdä poikkeuksia
tällaisiin ilmaispalveluihin tai lakata tarjoamasta niitä milloin tahansa. TomTom
ilmoittaa sinulle, jos palvelu on muuttumassa maksulliseksi tulevaisuudessa. Tässä
tapauksessa voit valita haluatko jatkaa näiden palvelujen käyttöä maksullisina vai
lopettaa niiden käytön.
Kaikki tilaukset on maksettava TomTomin tarjoaman maksupalvelun kautta.
Voidaksesi tehdä tilauksia ja käyttää tätä maksupalvelua sinun on ilmoitettava
valitsemasi maksutavan tiedot, laskutus- ja toimitusosoite (jos tarpeen) ja/tai kaikki
muut tilauksen toimittamiselle tarpeelliset tiedot.
Jos maksun suorittaminen tämän maksupalvelun kautta epäonnistuisi mistä hyvänsä
syystä, TomTom laskuttaa postitse erääntyvän maksun, joka on maksettava shekillä,
postiosoituksella tai luottokortilla 15 päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

2.3 Toimitus ja vaaranvastuu tuotteen katoamisesta
TomTom pyrkii toimittamaan tuotteen 30 päivän kuluessa tilauksen hyväksymisestä.
Jos tilataan useita tuotteita, TomTom varaa oikeuden toimittaa kunkin tuotteen
erikseen. Lisäksi TomTom pyrkii antamaan palvelun käyttöön 24 tunnin kuluessa
tilauksen hyväksymisestä.
Tuote toimitetaan toimitusosoitteeseesi. Palvelu on ladattavissa tai toimitetaan
ja/tai annetaan käyttöösi sähköisessä muodossa. Vaaranvastuu tuotteen
katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyy sinulle samalla hetkellä kun tuote
toimitetaan sinulle. Vaaranvastuu palvelun katoamisesta tai vahingoittumisesta
siirtyy sinulle samalla hetkellä kun palvelu annetaan käyttöösi tai toimitetaan sinulle
sähköisessä muodossa.
Mikäli et ota vastaan tuotteen toimitusta, TomTom varaa oikeuden veloittaa sinulta
tuotteen kohtuulliset varastointikustannukset kunnes se voidaan toimittaa.
Jos tuotteen toimittaminen sinulle viivästyy minkä hyvänsä TomTomista
riippumattoman syyn vuoksi, TomTom varaa oikeuden perua sopimus ja palauttaa
maksetut maksut.
Jos TomTom toimittaa sinulle tuotteen erehdyksessä tai toimittaa ja/tai antaa sinulle
erehdyksessä käyttöön palvelun, ota ystävällisesti yhteyttä TomTomiin
palautusohjeiden saamiseksi (sähköposti seuraavan sivun kautta:
http://www.tomtom.com/support).
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Oikeutesi peruuttaa tilaus

Tuotteilla, jotka on ostettu TomTomin kautta, on voimassa 14 päivän palautusoikeus
mistä hyvänsä syystä alkaen toimituspäivästä toimitusosoitteeseesi. TomTom
palauttaa ostohinnan ja alkuperäiset, tosiasiallisesti maksetut lähetyskustannukset
(poikkeuksena lisäkustannukset, jotka aiheutuvat muusta valitusta toimitustavasta
kuin tarjoamastamme halvimmasta perustoimitustavasta, tai useiden tuotteiden
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tilaus silloin kun kaikkia ostettuja tuotteita ei palauteta). TomTom huolehtii tästä
maksun palautuksesta käyttäen samaa maksutapaa, jolla kauppa on alun perin
maksettu ellei nimenomaisesti ole muuta sovittu.
Käyttääksesi peruutusoikeuttasi sinun on ilmoitettava TomTomille päätöksestäsi
ottamalla yhteyttä 14 päivän kuluessa toimituksesta sähköpostitse sivulla
http://www.tomtom.com/support , jolloin saat seurantanumeron tilauksesi
palautukselle. Voit käyttää peruutuslomaketta [www.tomtom.com/support].
Seuraavaksi sinun pitää palauttaa tuote viipymättä, ilman mitään korkoja,
panttioikeutta tai muita vaateita, postietiketissä mainittuun osoitteeseen.
Postietiketin saat tilauksen palautuksen seurantanumeron yhteydessä.
Mikäli päätät peruuttaa ostosopimuksen ja palauttaa tuotteen TomTomille, vastaat
kaikesta tuotteelle aiheutuneesta arvonalennuksesta, joka johtuu muusta kuin
tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan toteamiseksi tarvittavasta
käsittelystä.
Hyväksyt sen, että TomTom saattaa veloittaa sinulta kuljetus- tai
lähetyskustannukset, jotka liittyvät suoraan tuotteen palauttamiseen.
TomTomin kautta saatujen palveluiden osalta hyväksyt, että TomTomin toimittamat
palvelut ovat käyttövalmiita välittömästi - tai ainakin mahdollisimman pian - sen
jälkeen kun TomTom on hyväksynyt tilauksesi, ja luovut peruutusoikeudestasi kun
ne ovat käytössä.
TomTomin kautta saatujen sovellusten osalta hyväksyt, että TomTomin toimittamat
sovellukset ovat käyttövalmiita välittömästi - tai ainakin mahdollisimman pian - sen
jälkeen kun olet ladannut sovelluksen, ja luovut peruutusoikeudestasi kun ne ovat
käytössä.
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Tilisi ja tilauksesi

4.1 Tilisi: rekisteröityminen ja hallinnointi
Sinua voidaan pyytää luomaan tili ja sen jälkeen kirjautumaan sopivalle alustalle
voidaksesi
i.
tilata tuotteen tai palvelun,
ii. päästä palveluun, sovellukseen ja/tai käyttäjän tuottamaan sisältöön (joka on
saatu suoraan TomTomilta tai jälleenmyyjältä) tai käyttää niitä ja
iii. kopioida ja/tai ladata käyttäjätietoja ja/tai käyttäjän tuottamaa sisältöä.
Huolimatta oikeudestasi käyttää nimimerkkiä (“salanimeä” tai “lempinimeä”) kun
luot tilin, suostut antamaan oikeat tiedot itsestäsi rekisteröityessäsi. Pidä tilitietosi
ajan tasalla ja muuta välittömästi tilitietojasi, mikäli niihin tulee muutoksia.
Palvelut, sovellukset ja käyttäjän tuottama sisältö on tarkoitettu ainoastaan
kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneille käyttäjille. Ilmoitat ja vakuutat, että olet
vähintään 18-vuotias. Älä luo käyttäjätiliä toisen henkilön, ryhmän tai yhteisön
nimissä ilman näiden suostumusta äläkä myy tai siirrä kenellekään omaa profiiliasi
tai tiliäsi.
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Olet vastuussa kaikesta tililläsi tai tilisi kautta tapahtuvasta toiminnasta. Olet
vastuussa omasta käyttäjätunnuksestasi ja siihen liittyvistä toiminnoista. TomTom
ei ole vastuussa mistään menetyksistä, jotka johtuvat tilisi luvattomasta käytöstä
tietoisesti tai tietämättäsi.
Sinun on ilmoitettava TomTomille välittömästi, mikäli havaitset, että kolmannet
osapuolet käyttävät tilisi palveluita, sovelluksia, käyttäjätietoja ja/tai käyttäjän
tuottamaa sisältöä ilman myöntämääsi lupaa tai että turvallisuustoimia on rikottu.

4.2 Tilaukset
Palveluja voidaan tarjota yksittäisinä tai tilausperusteisina. Kun sinulla on voimassa
oleva tilaus, palvelu toimitetaan sinulle joko säännöllisesti tai jatkuvasti.
Tilaukset tehdään toistaiseksi voimassa oleviksi, ellet ole sopinut TomTomin kanssa
määräaikaisesta tilauksesta.

4.3 Tilisi sulkeminen ja/tai tilauksesi päättäminen
Jos haluat sulkea tilisi ja/tai päättää tilauksesi, voit tehdä niin ottamalla yhteyttä
TomTomiin sivulla http://tomtom.com/support. Valitse kohta "Ota meihin yhteyttä"
ja noudata 30 päivän irtisanomisaikaa.
TomTom voi myös sulkea tilisi ja/tai päättää tilauksesi puolueettomista syistä (ja
huolimatta sen sulkemisoikeuksista, jotka on mainittu näiden käyttöehtojen luvussa
"Sulkeminen ja rajoitukset, jos olet rikkonut sopimusta"). TomTom pyrkii aina
mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan tilin tiedossa olevasta sulkemisesta, mutta
joka tapauksessa se ilmoittaa siitä sinulle vähintään kolmekymmentä (30) päivää
ennen tilisi tosiasiallista sulkemista.
Mikäli tilisi suljetaan ja/tai tilauksesi päätetään, sinun on tuhottava kaikki
TomTomin sisältökopiot ja kaikki niiden komponentit.
Sen jälkeen kun tilisi on suljettu, et pääse enää käyttämään mitään tietoja mukaan
lukien käyttäjätietojasi. On omalla vastuullasi poistaa kaikki käyttäjätiedot, jotka
haluat säilyttää, ennen kuin sulkeminen on toteutettu.
Jos tilauksesi on määräaikainen, se päättyy automaattisesti määräajan umpeuduttua.
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Käyttösi

5.1

Käyttöoikeutesi

5.1.1 Palvelut ja sovellukset
TomTom antaa sinulle luvan saada käyttöön ja käyttää palveluja ja sovelluksia, jotka
on saatu suoraan TomTomilta tai jälleenmyyjän kautta näiden käyttöehtojen
mukaisesti. Mikäli palvelu ja/tai sovellus on maksullinen, käyttöoikeus tähän
maksulliseen palveluun ja/tai sovellukseen annetaan sinulle sen jälkeen, kun maksu
on suoritettu kokonaan.
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5.1.2 TomTom-sisältö
Palvelut ja sovellukset sisältävät TomTom-sisältöä. Sinulle annetaan TomTomsisällön käyttölisenssi, joka toimitetaan sinulle osana tuotettasi, palveluasi tai
sovellustasi ja/tai sen kautta tämän lausekkeen käyttöehtojen mukaisesti.
Tämä lisenssi on ei-yksinomainen ja ei-siirtokelpoinen. Tämä lisenssi ei sisällä
oikeutta tuleviin versiopäivityksiin, muihin päivityksiin, täydennyksiin tai mihinkään
palveluun, sovellukseen tai TomTom-sisältöön liittyvään apuun tai tekniseen tukeen,
ellei TomTom ole erikseen ilmoittanut niiden olevan erottamaton osa tuotetta,
palvelua tai sovellusta.
Mahdollisten TomTom-sisältöön, palveluun tai sovellukseen liittyvien
versiopäivitysten, muiden päivitysten tai täydennysten käytöstä määrätään näissä
käyttöehdoissa tai muissa vastaavissa käyttöehdoissa, ja niihin voi liittyä
lisämaksuja. Sinulle ilmoitetaan ja sinua pyydetään hyväksymään käyttöehdot ja
maksu ennen kuin TomTom toimittaa sinulle kyseisen versiopäivityksen, muun
päivityksen tai lisäosan.
Lisäksi seuraavaa sovelletaan erityisesti TomTom-karttoihin (yksi TomTompalveluista):
i.
Tämä liittyy Kiinaa koskeviin tietoihin: hyväksyt sen, että mihin hyvänsä
Kiinaa koskevia tietoja sisältävään palveluun saattaa liittyä lisäkäyttöehtoja,
jotka toimitetaan sinulle heti kun ne ovat TomTomin saatavilla. Kiinaa
koskevia tietoja ei saa viedä ulos Kiinasta.
ii. Tämä liittyy Intiaa koskeviin tietoihin: hyväksyt sen, että mihin hyvänsä Intiaa
koskevia tietoja sisältävään palveluun saattaa liittyä lisäkäyttöehtoja, jotka
toimitetaan sinulle heti kun ne ovat TomTomin saatavilla.
iii. Tämä liittyy Etelä-Koreaa koskeviin tietoihin: hyväksyt sen, että mihin
hyvänsä Etelä-Koreaa koskevia tietoja sisältävään palveluun saattaa liittyä
lisäkäyttöehtoja, jotka toimitetaan sinulle heti kun ne ovat TomTomin
saatavilla. Koreaa koskevia tietoja ei saa viedä ulos Etelä-Koreasta.
5.1.3 Käyttäjätiedot ja käyttäjän tuottama sisältö
TomTom antaa sinulle oikeuden (i) kopioida, käyttää ja muokata käyttäjäsisältöä
sekä (ii) kopioida ja käyttää käyttäjän tuottamaa sisältöä näiden käyttöehtojen
mukaisesti.
Kopioimalla palvelimelle mitä tahansa käyttäjätietoja säilytät kaikki mahdolliset
oikeutesi niihin.
Kopioimalla palvelimelle käyttäjän tuottamaa sisältöä säilytät kaikki mahdolliset
oikeutesi siihen, mutta samalla annat TomTomille maailmanlaajuisen, ikuisen,
peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, tekijänpalkkioista vapautetun, siirrettävän
lisenssin käyttää, kopioida, muuttaa, jakaa, myöntää edelleenkäyttölupia,
takaisinmallintaa, purkaa, hajottaa ja esittää näytöllä tätä käyttäjän tuottamaa
sisältöä tai linkkejä siihen kaikissa muodoissa ja kaikilla medialaitteilla.
Jos uskot, että työtäsi on epäasianmukaisesti kopioitu ja julkaistu palveluissa,
sovelluksissa tai TomTomin verkkosivustoilla siten että kyseessä on
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oikeudenloukkaus, ilmoita meille seuraavat tiedot: (i) tekijänoikeuksien omistajan
(tai henkilön, jolla on oikeus toimia hänen nimissään) nimi, osoite, puhelinnumero,
sähköposti ja sähkoinen tai fyysinen allekirjoitus, (ii) kuvaus tekijänoikeuksien
alaisesta työstä, jota oikeudenloukkaus mielestäsi koskee, (3) kuvaus siitä, missä
palveluissa, sovelluksissa tai TomTom-verkkosivustoilla mielestäsi oikeuksia
loukkaava aineisto sijaitsee, (iii) kirjallinen lausunto siitä, että uskot vilpittömässä
mielessä kyseisen käytön tapahtuvan ilman tekijänoikeuksien omistajan, hänen
agenttinsa tai lain antamaan lupaa, sekä (5) väärästä valasta määrättävän
rangaistuksen uhalla annetun lausuntosi siitä, että yllä olevat tiedot ilmoituksessasi
ovat asianmukaiset ja että olet tekijänoikeuksien omistaja tai sinulla on lupa toimia
tekijänoikeuksien omistajan nimissä. Näitä vaatimuksia täytyy noudattaa, jotta
TomTom saisi laillisesti riittävän ilmoituksen oikeudenloukkauksesta. Lähetä
valitukset oikeudenloukkauksista seuraavaan osoitteeseen:
illegalproduct@tomtom.com.
Toisten käyttäjien käyttäjän tuottamaa sisältöä kunnioittaen TomTom antaa
oikeuden käyttää, muuttaa ja kopioida tällaista käyttäjän tuottamaa sisältöä näitä
käyttöohjeita noudattaen.

5.2 Käyttövastuusi ja -velvoitteesi
5.2.1 Käyttäjätietojen ja käyttäjän tuottaman sisällön omistusoikeus
TomTom ei vaadi itselleen käyttäjätietojen ja käyttäjän tuottaman sisällön
omistusoikeutta. Vakuutat ja takaat, että omistat tai sinulla on tarvittavat lisenssit,
oikeudet, suostumukset ja luvat kopioida käyttäjätietoja ja käyttäjän tuottamaa
sisältöä sekä myönnät TomTomille kaikki näissä käyttöehdoissa myönnetyt oikeudet,
mukaan lukien oikeuden myöntää muille palvelujen, sovellusten ja TomTomverkkosivustojen käyttäjille luvan käyttää, muuttaa ja kopioida käyttäjän tuottamaa
sisältöä näiden käyttöehtojen mukaisesti.
5.2.2 Rajoitukset tuotteiden, palvelujen ja sovellusten muuttamiseen
Muuten kuin sovellettavan lainsäädännön niin salliessa tai TomTomin tuotteiden,
palvelujen ja sovellusten avulla käyttöön antaman teknologian tai välineiden
nimenomaisesti niin salliessa sinä et saa itse etkä saa antaa kenenkään toisen
henkilön muuttaa, vääristää tai muokata joko suoraan TomTomilta tai jälleenmyyjän
kautta saatuja tuotteita, palveluja ja sovelluksia tai mitään niiden osia, analysoida
niitä takaisinmallinnuksen keinoin, purkaa tai hajottaa tuotteita, palveluja ja
sovelluksia, valmistaa niistä muita tuotejohdannaisia, murtaa tai kiertää salausta tai
sallia tai mahdollistaa tällaista toimintaa kolmansille osapuolille.
5.2.3 Väärinkäytöstä ilmoittaminen ja pidättäytyminen
Muistutamme sinua siitä, että TomTom ei ole vastuussa palvelujen, sovellusten ja
käyttäjän tuottaman sisällön säännöllisestä valvonnasta. Jos saat tiedon, että joku
käyttäjä väärinkäyttää palveluja, sovelluksia tai käyttäjän tuottamaa sisältöä, ilmoita
tällaisesta väärinkäytöstä ottamalla yhteyttä TomTomin tukeen sivulla
http://www.tomtom.com/support.
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Kun sinulla on pääsy palveluihin ja sovelluksiin tai käytät niitä sekä kopioidessasi tai
käyttäessäsi käyttäjätietoja tai käyttäjän tuottamaa sisältöä, suostut pidättäytymään
kaikesta sopimattomasta käytöksestä, joka sisältää niihin rajoittumatta seuraavat:
i.
Myynninedistämiskäyttö ja maksut: Palveluiden ja sovellusten ja/tai
käyttäjätietojen tai käyttäjän tuottaman sisällön käyttö mainostus-,
myynninedistämistarkoituksiin, markkinointi- ja/tai myyntitarkoituksiin,
anomusten tai muun kaupallisen materiaalin lähettäminen palveluiden ja
sovellusten avulla. Lisäksi hyväksyt sen, että et saa veloittaa mitään kolmatta
osapuolta suoraan tai epäsuorasti palvelujen, sovellusten ja/tai käyttäjän
tuottaman sisällön käytöstä etkä saa hyväksyä tässä tarkoituksessa maksua
joltain kolmannelta osapuolelta. Edelleen hyväksyt sen, että et saa upottaa tai
edelleen välittää millään keinoin mitään palveluja, sovelluksia tai käyttäjän
tuottamaa sisältöä.
ii. Sähköiset hyökkäykset: kaikenlaisen toiminnan kohdistaminen palveluihin ja
sovelluksiin tarkoituksena kiertää, häiritä, sekoittaa, vahingoittaa, poistaa
käytöstä, kuormittaa tai rajoittaa minkään ohjelmiston tai laitteiston,
tietoliikennelaitteen, (turva)teknologian, palvelujen ja sovellusten toimintaa.
Hyväksyt, että et lähetä käyttäjätietoja tai käyttäjän tuottamaa sisältöä, jotka
sisältävät tietokoneviruksia, ohjelmia tai muita tietokonekoodeja. Lisäksi
hyväksyt sen, että et kopioi käyttäjätietoja tai käyttäjän tuottamaa sisältöä,
jotka edellyttäisivät minkään viruksia, troijanhevosia, matoja tai aikapommeja
sisältävän aineiston tai muun samankaltaisen, TomTomin palvelimien,
tietokoneiden tai verkostojen toimintaa tai käyttäjän tiliä, tietokoneita,
verkostoja tai tuotetta mahdollisesti vahingoittavan ohjelmiston lähettämistä
tai muuten käyttöön antamista. Lisäksi hyväksyt myös sen, että pidättäydyt
käyttämästä tai tuomasta markkinoille mitään automaattista järjestelmää,
joka sisältää, niihin rajoittumatta, "robotteja" ja "hakuagentteja", jotka ottavat
yhteyttä palveluihin ja sovelluksiin siten, että ne lähettävät enemmän viestejä
tai pyyntöjä TomTomin palvelimille kuin kenenkään palvelujen ja sovellusten
säännöllisen, yksityisen käyttäjän voi kohtuudella olettaa tuottavan
samanlaisen ajanjakson aikana perinteistä järjestelmää käyttäen. Lisäksi
hyväksyt myös sen, että et yritä päästä toisen käyttäjän tileille, tietokoneille tai
verkkoihin tai häiritä niitä ilman lupaa.
iii. Roskapostin lähettäminen tai ahdistelu: sellaisen käyttäjän tuottaman sisällön
lähettäminen, johon liittyy roskapostin lähettämistä, ketjukirjeitä tai luvatonta
joukkopostitusta tai "spämmäystä",
iv. TomTomin yhdistäminen seuraaviin asioihin: käyttäjän tuottaman sisällön
esittäminen siten, että se viittaa TomTomin jotenkin liittyvän siihen,
sponsoroineen tai hyväksyneen sen, tai siten että se on harhaanjohtavaa,
loukkaavaa, laitonta, vahingollista, vääristynyttä, epäasiallista, solvaavaa,
rivoa, vulgääriä, vihaa lietsovaa, jonkun kolmannen osapuolen oikeuksia
loukkaavaa tai muutoin lain vastaista, tai se loukkaa TomTomin teollis- ja
tekijänoikeuksia.
v. Harhaanjohtaminen: sellaista tietoa välittävän käyttäjän tuottaman sisällön
kopioiminen, jonka tiedät olevan väärää tai harhaanjohtavaa,
vi. Lain rikkominen, muiden oikeuksien loukkaaminen ja vahingoittaminen :
sellaisen käyttäjän tuottaman sisällön lähettäminen, joka rikkoo tai loukkaa
jonkun toisen henkilön oikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeuksia,
tuotemerkkiä, patenttia, liikesalaisuutta, yksityisyyttä, julkisuutta tai muita
9

vii.

viii.

henkilökohtaisia tai omistusoikeuksia. Lisäksi hyväksyt sen, että et julkaise
mitään käyttäjän tuottamaa sisältöä, ryhdy mihinkään toimiin tai käytä
palveluja ja sovelluksia tavalla, joka rikkoo mitään lakia tai edistää laitonta
toimintaa. Edelleen hyväksyt sen, että et julkaise joko suoraan tai linkin kautta
sisältöä, joka on laitonta, hyökkäävää, herjaavaa, solvaavaa, oikeuksia
loukkaavaa, yllyttävää, petollista, virheellistä, harhaanjohtavaa, pahansuopaa,
vilpillistä, väärää, säädytöntä, vahingollista, ahdistelevaa, pelottelevaa,
uhkaavaa, vihaa lietsovaa, epäasiallista, vulgääriä, rivoa, pornograafista,
väkivaltaista, seksuaalisuutta korostavaa, yksityisyyttä, julkisuutta, teollis- ja
tekijänoikeuksia, omistus- tai sopimusoikeuksia loukkaavaa, seksuaalisesti,
rasistisesti, kulttuurisesti tai etnisesti loukkaavaa, toisten turvallisuutta
vahingoittavaa tai uhkaavaa, et käytä tai julkaise henkilötietoja (mukaan
lukien puhelinnumeroita, koti- tai sähköpostiosoitteita, etu- tai sukunimiä),
valokuvia tai muita kuvia, jotka on saatu muilta käyttäjiltä tai kolmansilta
osapuolilta ilman heidän nimenomaista suostumustaan tai koskevat heitä,
etkä mitään muutakaan kiistanalaista sisältöä.
Tiedon kerääminen ja julkaiseminen : muista olla tietoinen siitä, mitä
henkilökohtaisia tietoja jaat. Pidättäydyt hankkimasta tai yrittämästä hankkia
tietoa minkään palvelujen, sovellusten tai käyttäjän tuottaman sisällön kautta,
paitsi jos TomTom aikoo toimittaa tällaista tietoa tai antaa sen käyttöösi.
Edelleen hyväksyt sen, että et kopioi mitään käyttäjän tuottamaa sisältöä, joka
sisältää rajoitetusti tai vain salasanan kautta saatavilla olevia sivuja,
piilotettuja sivuja tai kuvia.
Kaikki muu laiton tai ei-toivottu käyttö : palvelujen, sovellusten ja käyttäjän
tuottaman sisällön käyttäminen laittomasti tai näitä käyttöehtoja rikkoen.
Lisäksi hyväksyt myös, että pidättäydyt rikkomasta mitään toimintasääntöjä
tai muita ohjeistuksia, joita saatetaan soveltaa palveluihin, sovelluksiin ja/tai
käyttäjän tuottamaan sisältöön.

5.2.4 Käyttäjän vuorovaikutusta koskeva vastuuvapauslauseke
Vastaat yksin joko verkossa tai henkilökohtaisesti tapahtuvasta vuorovaikutuksestasi
muiden ihmisten kanssa. TomTom ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai
vahingoista, jotka aiheutuvat vuorovaikutuksesta toisten käyttäjien kanssa tai
henkilöiden kanssa, joita tapaat palvelujen ja sovellusten välityksellä tai joita löydät
palveluihin tai sovelluksiin julkaistujen tietojen, niiden julkaisemien tietojen tai itse
palveluiden ja sovellusten kautta. Hyväksyt sen, että ryhdyt kohtuullisiin
varotoimenpiteisiin ollessasi vuorovaikutuksessa muiden palveluja ja sovelluksia
käyttävien kanssa sekä teet kaiken tarpeellisen tutkinnan ennen kuin tapaat muita
henkilöitä. TomTomilla ei ole mitään velvollisuutta osallistua käyttäjien välisiin
riitoihin, mutta se voi tehdä niin oman harkintavaltansa nojalla.
5.2.5 Amatööriurheilijan statusta koskeva vastuuvapauslauseke
Olet vastuussa sen seikan varmistamisesta, että palveluiden ja sovellusten käyttösi
tai osallistumisesi niihin ei vaaranna asemaasi amatööriurheilijana. Tarkista
amatööriurheiluliitostasi, mitä sääntöjä sinuun sovelletaan. TomTom ei ole
vastuussa palvelujen ja sovellusten sellaisesta käytöstäsi, joka voi johtaa
amatööriurheilijan asemasi menettämiseen.
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5.2.6 Liikuntasuorituksia koskeva vastuuvapauslauseke
Palveluihin ja sovelluksiin saattaa sisältyä liikuntasuorituksia käsittäviä toimintoja.
Ota huomioon niihin sisältyvät riskit ja ota yhteyttä lääkäriin ennen kuin ryhdyt
tekemään liikuntasuorituksia tai käyttämään tuotteita tai TomTomin palveluja.
TomTom ei ole vastuussa mistään mahdollisesti kärsimistäsi vammoista tai
vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteiden, palvelujen ja sovellusten toimintojen
käytöstäsi tai taitamattomuudestasi käyttää niitä.

5.3 TomTomin oikeudet
5.3.1 Viestintä ja tiedotus
Luomalla käyttäjätilin hyväksyt sen, että TomTom saattaa ottaa sinuun yhteyttä
sähköisesti ja että jotkut tiedot palvelujen ja sovellusten, käyttäjätietojen ja/tai
käyttäjän tuottaman sisällön käytöstäsi saatetaan jakaa kanssamme.
5.3.2 Päättäminen ja muuttaminen
TomTom varaa itselleen oikeuden ennakkoilmoituksella, tai ilman sitä, katkaista,
rajoittaa, muuttaa, päivittää, tehdä versiopäivityksen ja täydentää sinulle
toimitetuille tai jonkin tuotteen, palvelujen ja sovellusten, käyttäjän tuottaman
sisällön käytön kautta (joka suoraan TomTomilta tai jälleenmyyjän kautta saatujen)
käyttöösi annetuille palveluille, sovelluksille ja käyttäjäsisällölle, ellei näiden
päivitysten, versiopäivitysten ja täydennysten toimittaminen muodosta olennaista
osaa tuotteesta, palveluista ja sovelluksista siten kuin TomTom on myyntihetkellä
ilmoittanut.
TomTom varaa oikeuden muuttaa palvelujen (joko yksittäisten tai tilausperusteisten)
ja sovellusten hintoja edellyttäen, että saat siitä ennakkoilmoituksen kohtuullisessa
ajassa (joko sähköpostilla, TomTom-verkkosivuston, palvelujen, sovellusten kautta
tai muulla tavalla). Jos tällainen muutos aiheuttaa hinnan korotuksia tai on muuten
sinulle epäedullista (paitsi jos korkeammat hinnat johtuvat korotetuista veroista tai
julkisista maksuista), voit päättää tilauksesi viimeistään sinä päivänä, jolloin
tällainen muutos astuisi voimaan lähettämällä sähköpostia sivulta
http://www.tomtom.com/support.
5.3.3 Käyttäjätiedot ja käyttäjän tuottama sisältö
TomTom voi oman harkintansa mukaan kerätä ja prosessoida käyttäjätietoihin ja
käyttäjän tuottamaan sisältöön liittyviä käyttötilastoja tuotteidensa, palvelujensa
ja/tai sovellustensa parantamiseksi edellyttäen, että se on saanut siihen sinulta
tarvittavan luvan.
Käyttäjätietojen osalta ja mikäli kopioit tällaisia tietoja myönnät TomTomille
maailmanlaajuisen, ikuisen, peruuttamattoman, tekijänpalkkioista vapautetun
lisenssin käyttää ja kopioida tällaisia käyttäjätietoja TomTomiin omaan käyttöön esittämättä näitä käyttäjätietoja kellekään kolmannelle osapuolelle ilman
suostumustasi - edellyttäen että tämä käyttö on välttämätöntä TomTomille, jotta se
voisi toimittaa sinulle tilatun tuotteen ja/tai pyydetyn palvelun.
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Käyttäjän tuottaman sisällön osalta annat täten TomTomille oikeuden myöntää
muille käyttäjille lupia käyttää, muuttaa ja kopioida mitä tahansa käyttäjän
tuottamaa sisältöä, jota saatat kopioida palvelimelle palvelujen ja sovellusten kautta
näiden käyttöehtojen mukaisesti.
TomTom voi käyttää tällaisia tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla missä päin
maailmaa tahansa ilman korvausvelvoitetta ja vapaana moraalisista oikeuksista,
teollis- ja tekijänoikeuksista ja/tai muista omistusoikeuksista, jotka liittyvät näihin
tietoihin.
Jos käy ilmi, että jotkin käyttäjän tuottamat sisällöt voivat loukata jotain näiden
käyttöehtojen osaa tai loukata jonkun muun kolmannen osapuolen oikeuksia,
TomTom voi poistaa tällaisen käyttäjän tuottaman sisällön ilman ennakkoilmoitusta.
TomTom voi lopettaa käyttöoikeutesi palveluihin ja sovelluksiin ja estää niiden
käytön, jos tällaista käyttäjän tuottamaa sisältöä kopioidaan palvelimelle.

6

Sulkeminen ja rajoitukset, jos olet rikkonut
sopimusta

TomTom varaa oikeuden oman harkintansa mukaan, vailla vaikutusta mihinkään
muihin oikeuksiin, sulkea välittömästi - ilman että vaaditaan ilmoitusta
laiminlyönnistä ja ilman velvoitteita sinulle tai kellekään muulle - tilisi ja/tai
tilauksesi, poistaa profiilisi ja mitä hyvänsä käyttäjätiedoistasi ja/tai käyttäjän
tuottamasta sisällöstäsi sekä rajoittaa tilisi, palvelujen ja sovellusten käyttöäsi
kokonaan tai osittain, jos (i) laiminlyöt tai rikot jotain näiden käyttöehtojen
aineellista ehtoa, (ii) jos maksua palveluistasi ja/tai tilauksistasi ei ole maksettu
toisen huomautuksen jälkeen.
Siinä tapauksessa sinun täytyy palauttaa tai tuhota kaikki TomTom-sisällön kopiot ja
kaikki sen komponentit.
Lisäksi silloin kun tili suljetaan, TomTomin sinulle myöntämät lisenssit ja oikeudet
päättyvät samanaikaisesti.

7

Tuotettasi koskeva rajoitettu takuu

7.1

Rajoitettu takuu

TomTom tarjoaa rajoitetun takuun sille, että tuote (joka on saatu joko suoraan
TomTomilta tai jälleenmyyjän kautta) on vapaa valmistus- ja raaka-ainevioista
normaalin käytön aikana kahden (2) vuoden ajan tuotteen ostopäivästä tai
ostopäivästä siihen päivään asti, jolloin rikot jotain näistä käyttöehdoista, sen
mukaan kumpi ajanjakso on lyhyempi. Tämän ajanjakson aikana TomTom joko TomTomin oman harkinnan mukaan - korjaa tai vaihtaa tuotteen veloittamatta
osista tai työstä. Lisäksi TomTom vastaa kuljetus- ja/tai lähetyskustannuksista, jotka
liittyvät korjaukseen tai vaihtoon. Jos tuote korjataan sen jälkeen kun tämä
ajanjakso on päättynyt, korjausaika päättyy kuusi (6) kuukautta korjauspäivän
jälkeen. Tämä rajoitettu takuu ei ole siirrettävissä.
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7.2 Mitä tämä rajoitettu takuu ei kata
Tämä rajoitettu takuu ei kata normaalin kulumisen aiheuttamia vahinkoja tai
vahinkoja, jotka aiheutuvat siitä, että tuotteen on avannut tai korjannut henkilö, jolla
ei ole siihen TomTomin myöntämää lupaa. Takuu ei myöskään kata vahinkoja, jotka
aiheutuvat virheellisestä käytöstä, kosteudesta, nesteistä, lämmönlähteen tai
onnettomuuden läheisyydestä tai niille altistumisesta, väärinkäytöstä, tuotteen
mukana toimitettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä, laiminlyönnistä tai
noudattamisesta väärin. Rajoitettu takuu ei myöskään kata fyysistä vauriota
tuotteen pinnalle.
Lisäksi tämä rajoitettu takuu ei kata palveluita, sovelluksia, käyttäjän tuottamaa
sisältöä tai kolmannen osapuolen materiaalia, joka on tullut tuotteen mukana tai
asennettu tai joka on saatu palveluista, sovelluksista tai TomTomin verkkosivustosta.
Rajoitettu takuu ei kata tuotteen asennusta, poistoa tai huoltoa tai mitään niihin
liittyviä kuluja.
TomTom ei myönnä mitään kaupallisia tai muita tuotteisiin liittyviä takuita näissä
käyttöehdoissa määritellyn rajoitetun takuun lisäksi. Tämä rajoitettu takuu on ainoa
sinulle myönnetty nimenomainen takuu ja se myönnetään minkä tahansa muiden
nimenomaisten takuiden tai samankaltaisten, mainonnasta, oppaista ja pakkauksista
tai muusta viestinnästä aiheutuvien velvoitteiden (jos niitä on) sijasta.
Varaukset tähän sopimuslausekkeeseen eivät vaikuta mihinkään sovellettavasta
kansallisesta sitovasta lainsäädännöstä johtuviin laillisiin oikeuksiisi, mukaan lukien
mutta siihen rajoittumatta, lain mukainen takuusi tavaroiden
sopimuksenmukaisuudesta.

7.3 Kuinka tehdään takuuvaade
Tehdäksesi vaateen rajoitetun takuun ollessa voimassa, sinun on ilmoitettava viasta
ja selitettävä se TomTomille ottamalla yhteyttä kahden vuoden takuuajan kuluessa
verkkosivulla http://www.tomtom.com/support saadaksesi seurantanumeron
tilauksesi palauttamista varten. Tuotteet on palautettava TomTomille
mahdollisimman pian vikailmoituksesi jälkeen seurantanumeron toimituksen
yhteydessä toimitetussa postietiketissä mainittuun osoitteeseen. Mukaan on
liitettävä selvitys viasta ja TomTomin sinulle toimittama seurantanumero. Sinun
täytyy noudattaa muita mahdollisia TomTomin määräämiä palautusmenettelytapoja,
jos sellaisia on.

8

Rajoitettu takuu koskien palveluita, sovelluksia,
käyttäjän tuottamaa sisältöä ja kolmannen
osapuolen materiaaleja

TomTom saattaa olla riippuvainen kolmansista osapuolista koskien joitakin (tai osaa
niistä) palveluja, sovelluksia ja käyttäjän tuottamaa sisältöä.
Sinun tulee erityisesti ymmärtää, että laskuvirheitä saattaa tapahtua käytettäessä
navigointijärjestelmiä tai käytettäessä, kopioitaessa tai muokattaessa sellaisia
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sovellettavina navigointijärjestelminä. Laskuvirheet voivat johtua paikallisista
ympäristöolosuhteista ja/tai puutteellisista tai virheellisistä tiedoista.
Palvelut, sovellukset, käyttäjän tuottama sisältö tai kaikki kolmansien osapuolten
materiaalit toimitetaan "sellaisinaan" ilman minkäänlaisia takuita.
Sikäli kun sovellettavan lainsäädännön pakottavista säännöksistä ei muuta johdu,
TomTom ei myönnä mitään takuita tai edustuksia - nimenomaisia tai hiljaisia -, jotka
liittyvät palvelujen, sovellusten, käyttäjän tuottaman sisällön tai minkään kolmannen
osapuolen materiaalin ostoon (joko suoraan TomTomilta tai jälleenmyyjän kautta),
käyttöön tai niille pääsyyn mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, (i)
oikeellisuus, virheet ja tarkkuus, (ii), riittävyys, (iii), käytettävyys, tyydyttävä laatu,
soveltuvuus tiettyyn käyttöön, (iv), luotettavuus, viat, toiminta ja saatavuus (v),
hiljaiset omistusoikeutta ja loukkaamattomuutta koskevat takuut, (vi), turvallisuus,
tietojen sieppausriski, virukset tai mikä tahansa muu vahingoittaminen, (vii)
ammattimainen palvelutaso, tuki, tieto ja palvelut, (viii), hyökkäävyys, uhkaavuus,
solvaavuus, laittomuus tai muu kiistanalainen ominaisuus.
Varaukset tähän sopimuslausekkeeseen eivät vaikuta mihinkään sovellettavasta
kansallisesta sitovasta lainsäädännöstä johtuviin laillisiin oikeuksiisi, mukaan lukien,
mutta niihin rajoittumatta, lakisääteiset pakolliset takuut. Jos jokin tämän rajoitetun
takuun osa katsotaan mitättömäksi ja täytäntöönpanokelvottomaksi, muut rajoitetun
takuun osat jäävät siitä huolimatta täysimääräisesti voimaan.

9

Vastuurajoitus ja sinun korvausvelvollisuutesi

9.1 Vastuurajoitus
Sikäli kun sovellettavan lainsäädännön pakottavista säännöksistä ei muuta johdu,
TomTom, sen tavarantoimittajat, alihankkijat, sidosyritykset, toimihenkilöt, johtajat,
työntekijät ja edustajat eivät ole vastuussa sinulle tai mille tahansa kolmannelle
osapuolelle mistään välillisistä, välittömistä, erityisistä, tahattomista tai
seuraamusvahingoista (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, vahingot, jotka
aiheutuvat kykenemättömyydestä käyttää tuotteita tai päästä niihin, tietojen
menetys, menetetyt kaupat tai tuotot, liiketoiminnan keskeytyminen tai vastaava),
jotka johtuvat tai liittyvät seuraaviin:
i.
palvelujen, sovellusten, käyttäjätietojen, käyttäjän tuottaman sisällön tai
kolmansien osapuolten materiaalin käyttö, kykenemättömyys käyttää niitä tai
päästä niihin käsiksi tai niiden muu suorituskyky, vaikka TomTomille olisi
ilmoitettu mahdollisuudesta tällaisiin vahinkoihin, tai
ii. sinun tai muiden käyttäjien käytös (joko verkossa tai verkon ulkopuolella) tai
osallistuminen TomTom-tapahtumaan tai käyttäjän tuottama sisältö, vaikka
TomTomille on ilmoitettu vahinkojen mahdollisuudesta. Otat täyden vastuun
palvelujen, sovellusten, käyttäjätietojen ja käyttäjän tuottaman sisällön
käytöstä; tai
iii. petollisesta väärien tietojen antamisesta palveluiden, sovellusten ja/tai
käyttäjän tuottaman sisällön käyttäjien taholta; tai
iv. kaikista näiden käyttäjäehtojen loukkauksista, tai
v. kaikista laeista tai kolmansien osapuolten oikeuksista.
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Lisäksi TomTom ei tue mitään käyttäjän tuottamaa sisältöä tai siinä ilmaistua
mielipidettä, suositusta tai neuvoa, ja TomTom sanoutuu nimenomaisesti irti
kaikesta vastuusta, joka liittyy tällaiseen käyttäjän tuottamaan sisältöön, sille
pääsyysi ja sen käyttöösi. TomTom toimii pelkästään passiivisena kanavana
käyttäjän tuottaman sisällön jakelussa, sille ei aiheudu velvoitteita eikä se ole
vastuussa mistään käyttäjän tuottamasta sisällöstä tai käyttäjien toiminnasta. Edes
silloin kun TomTom päättää valvoa jotain käyttäjän tuottamaa sisältöä, TomTom ei
ota vastuuta tällaisesta käyttäjän tuottamasta sisällöstä eikä sillä ole mitään
velvoitetta valvoa sitä tai poistaa sitä.
Näin ollen jos TomTomin katsotaan olevan vastuussa sinulle jostain vahingosta, joka
liittyy jollain tavalla sinun käyttöösi (tai kykenemättömyyteesi käyttää) ja/tai
pääsyysi tuotteeseen, palveluun, sovellukseen, käyttäjätietoihin, käyttäjän
tuottamaan sisältöön ja/tai johonkin kolmannen osapuolen materiaaliin tai muuten
niihin liittyvään suoritukseen, TomTomin vastuu rajoittuu (i) maksetun tuotteen,
palvelun tai sovelluksen osalta sinun tosiasiallisesti kyseisestä tuotteesta, palvelusta
tai sovelluksesta maksamaasi summaan ja (ii) jos kyseessä on ilmainen palvelu,
sovellus, käyttäjän tuottama sisältö ja käyttäjätietosi, TomTomin vastuu rajoittuu
summaan 350,00 US-dollaria.
Huolimatta mistään ylläolevasta tai muusta näihin käyttöehtoihin sisältyvästä
mikään näissä käyttöehdoissa ei rajoita kummankaan osapuolen vastuuta sen oman
laiminlyönnin johdosta sattuneessa kuolemantapauksessa tai henkilövahingossa.
Sovellettava ja sitova kansallinen lainsäädäntö ei ehkä salli vastuiden rajaamista tai
poissulkemista kuten näissä käyttöehdoissa on määrätty. Yllä mainittu vastuiden
rajaaminen ei vaikuta sovellettavasta ja sitovasta kansallisesta lainsäädännöstä
johtuviin oikeuksiisi. Jos haluat lisätietoja sovellettavasta ja sitovasta kansallisesta
lainsäädännöstä johtuvista oikeuksista, ota yhteyttä kansalliseen kuluttajajärjestöösi
tai toimivaltaiseen kansalliseen viranomaiseen.

9.2 Korvausvelvollisuus
Suostut korvaamaan kaikki vaateet, tappiot, vastuut, kulut, vahingot ja kustannukset,
mukaan lukien ja ilman rajoituksia, asianajajien palkkiot, jotka koskevat jollain
tavalla tuotteen, palvelun, sovelluksen ja/tai käyttäjän tuottaman sisällön käyttöä
ja/tai omaa käytöstäsi suhteessa niihin ja muihin käyttäjiin, sekä kaikkea näiden
käyttöehtojen tai lakien rikkomista ja jonkun kolmannen osapuolen oikeuksien
loukkaamista, ja vastaamaan niistä TomTomille, sen sidosyrityksille,
toimihenkilöille, johtajille, työntekijöille, agenteille, käyttöluvan antajille ja
tavarantoimittajille, sekä vapauttamaan nämä vastuusta.

10 Kolmannen osapuolen materiaalit ja kolmannen
osapuolen verkkosivustot
Tuotteet, palvelut ja sovellukset saattavat hyödyntää kolmannen osapuolen
materiaaleja. Tuotteisiin, palveluihin ja sovelluksiin sisältyvästä kolmannen
osapuolen materiaalien käytöstä voidaan määrätä eri käyttöehdoissa. Näiden
kolmansien osapuolien materiaalien viralliset tekijänoikeusilmoitukset ja erityiset
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lisenssiehdot löytyvät verkkosivustoltamme http://www.tomtom.com/legal tai sen
kautta.
Täten suostut siihen, että tilauksen jättäminen edellyttää, että olet lukenut ja
hyväksynyt tilattuun tuotteeseen, palveluun tai sovellukseen sisältyvää kolmannen
osapuolen materiaalia koskevat käyttöehdot.
Silloin kun TomTom tarjoaa linkit ja/tai pääsyn kolmansien osapuolten sivustoille
ja/tai kolmansien osapuolten materiaaliin, tämä tapahtuu ainoastaan etuna sinulle,
eikä mikään linkki tai käyttömahdollisuus merkitse sitä, että TomTom hyväksyisi
minkään kolmannen osapuolen sivuston tai materiaalin. TomTom ei ole vastuussa
kolmansien osapuolten materiaaleista eikä minkään kolmannen osapuolen
verkkosivustojen, palvelujen tai toimintojen sisällöstä, mistään kolmansien
osapuolten verkkosivustoissa tai palveluissa sijaitsevista linkeistä tai mistään
muutoksista tai päivityksistä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin tai
palveluihin.
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Force Majeure

Force majeure merkitsee olosuhteita, jotka estävät TomTomia täyttämästä näiden
käyttöehtojen mukaisia velvoitteita, silloin kun TomTom ei voi asiaan kohtuudella
vaikuttaa, mukaan lukien TomTomin myöhäiset ja/tai myöhästyneet sekä
puutteelliset toimitukset, tilisi, palvelujen, sovellusten, käyttäjätietojen ja/tai
käyttäjän tuottaman sisällön poistuminen käytöstä tilapäisesti tai osittain,
olosuhteiden johdosta, joihin TomTom ei voi kohtuudella vaikuttaa. Force majeure tilanteessa kaikki TomTomin velvoitteet raukeavat toistaiseksi. Jos ajanjakso, jolloin
TomTom ei voi täyttää velvoitteitaan force majeure -syyn johdosta, jatkuu yli
yhdeksänkymmentä (90) kalenteripäivää, molemmilla osapuolilla on oikeus
irtisanoa ostosopimus kirjallisesti, ja TomTomilla on oikeus irtisanoa sopimus
palveluista ja sovelluksista ilman velvoitetta maksaa minkäänlaisia korvauksia tämän
irtisanomisen johdosta.
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Tietosuoja

Toimittaakseen tuotteet ja palvelut sinulle TomTom joutuu käyttämään
henkilökohtaisia tietojasi. TomTomia koskevat Euroopan unionin ja muut paikalliset
tietoturvalait. Tähän perustuen TomTom käyttää tietojasi vain siihen tarkoitukseen
ja sen ajan, joille ne on saatu. Löydät sovellettavan tietosuojalausuntomme
osoitteessa www.tomtom.com/privacy
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Kolmannen osapuolen oikeudet

Kolmansilla osapuolilla ei ole soveltuvan lainsäädännön puitteissa mitään oikeuksia
tukeutua näihin käyttöehtoihin tai panna niitä täytäntöön, mutta tämä ei vaikuta
mihinkään kolmannen osapuolen oikeuteen tai keinoon, joka on olemassa tai
käytettävissä kyseisen soveltuvan lainsäädännön lisäksi.

16

14 Muuta
TomTom varaa itselleen oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia ja lisäyksiä
näihin käyttöehtoihin. Löydät viimeisimmän version niistä TomTomin
verkkosivustoilta. Käy säännöllisesti lukemassa TomTom-verkkosivustoja
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Koko sopimus

Nämä käyttöehdot (mukaan lukien kaikki niiden lisäykset ja muutokset, jotka
toimitetaan tuotteen pakkauksessa) ja kaikki muut käyttöehdot, soveltuvin osin,
muodostavat koko tuotteita, mukaan lukien tuotteisiin sisältyvät tukipalvelut (jos
niitä on), palvelut, sovellukset, käyttäjän tuottama sisältö ja/tai käyttäjätiedot,
koskevan sopimuksen sinun ja TomTomin välillä. Nämä käyttöehdot ovat etusijalla
verrattuna kaikkiin aikaisempiin tai samanaikaisiin suullisiin tai kirjallisiin
viesteihin, ehdotuksiin ja esityksiin, jotka koskevat ohjelmistoja tai mitään muuta
näiden käyttöehtojen kattamaa aihetta. Mikäli jotkut TomTomin tukipalveluja
koskevat ohjeistukset tai ohjelmat ovat ristiriidassa näiden käyttöehtojen ehtojen
kanssa, sovelletaan näiden käyttöehtojen ehtoja. Jos jonkin varauksen näihin
käyttöehtoihin katsotaan olevan mitätön, pätemätön, täytäntöönpanokelvoton tai
laiton, muut varaukset pysyvät täysin voimassa.

16 Voimassaolon jatkuminen
Nämä käyttöehdot ovat luonteeltaan sellaiset, että niiden voimassaolo jatkuu tilisi,
palvelun, sovelluksen, käyttäjätietojen ja käyttäjän tuottaman sisällön myynnin tai
lisenssin päättymisen tai umpeutumisen jälkeen, ja kaikki varaukset käyttöehtoihin
pysyvät voimassa näiden käyttöehtojen päättymisen jälkeen.
Tämä sisältää, niihin rajoittumatta, TomTomin lisenssin käyttää, kopioida, muuttaa,
jakaa, myöntää edelleenkäyttölupia, takaisinmallintaa, hajottaa tai purkaa ja esittää
tuottamaasi käyttäjän tuottamaa sisältöä.
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Määräysten itsenäisyys

Jos jonkin varauksen näihin käyttöehtoihin katsotaan olevan mitätön, pätemätön,
täytäntöönpanokelvoton tai laiton, muut varaukset pysyvät täysin voimassa. Jos on
olemassa tällainen pätemätön varaus, TomTom esittää uudet, tällaiset pätemättömät
varaukset korvaavat käyttöehdot. Näitä uusia käyttöehtoja tulkitaan sisältönsä ja
vaikutustensa osalta mahdollisimman lähelle alkuperäisen tekstin kirjoitusasua,
mutta siten että niistä voidaan todella johtaa oikeuksia.

18 Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin
Nämä käyttöehdot ja näihin käyttöehtoihin tai tuotteiden, palveluiden, sovellusten
käyttäjätietojen, käyttäjän tuottaman sisällön myyntiin tai käyttöön liittyvät tai muut
mahdolliset riidat käsitellään Suomen lain mukaisesti. Yhdistyneiden Kansakuntien
CISG-yleissopimusta ei siten sovelleta näihin käyttöehtoihin.
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Helsingin tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki näihin
käyttöehtoihin liittyvät riita-asiat tai vaateet (mukaan lukien sopimuksesta
johtumattomat riita-asiat tai vaateet). Tämä sopimuslauseke ei vaikuta paikallisesta
pakottavasta lainsäädännöstä johtuviin oikeuksiisi, mukaan lukien oikeus (kun asia
koskee sitä) viedä kaikki näistä käyttöehdoista johtuvat riita-asiat tai vaateet
kotipaikkakuntasi tuomioistuinten tai muiden, tällaisissa riita-asioissa
toimivaltaisten tuomioistuinten käsiteltäviksi.

19 Käännökset
Suomenkielinen versio näistä käyttöehdoista on voimassa oleva versio ostoksellesi.
Kaikki käännökset on tarkoitettu vain ohjeelliseksi avuksi.

20 Kysymykset ja valitukset
Jos sinulla on tilaustasi, ostoasi tai näitä käyttöohjeita koskevia kysymyksiä,
ehdotuksia tai valituksia tai jos haluat ottaa yhteyttä TomTomiin jostain muusta
syystä, lähetä sähköpostia sivulta http://www.tomtom.com/support. TomTom
perehtyy huolellisesti sähköpostiisi, käsittelee kaikki valitukset mahdollisimman pian
ja lähettää sinulle vastauksen yhden (1) viikon kuluessa.
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Määritelmät

Tili: alustan tai sovelluksen kautta luotu TomTom-tilisi
Sovellus: mikä tahansa TomTomin kehittämä mobiilisovellus, joka voidaan ladata
jälleenmyyjän kautta
Sisäänrakennettu laite: mikä tahansa ajoneuvoon sisäänrakennettu tuote, joka
myydään sinulle jonkun kolmannen osapuolen kautta
Alusta: mikä tahansa TomTomin tarjoama alusta, jonka kautta voit vastaanottaa
palveluja Näihin alustoihin sisältyvät niihin rajoittumatta:
–
–
–
–
–
–

TomTom MyDrive
TomTom HOME
MyTomTom
TomTom MySports
TomTom-keskustelufoorumi
ja mikä tahansa muu verkkoalusta

Tuote: mikä tahansa laitteisto, esine ja lisäosa, joihin sisältyvät, niihin
rajoittumatta,:
–
–
–

kaikki navigointilaitteet (lukuun ottamatta sisäänrakennettuja laitteita)
urheilulaitteet
mukana toimitettavat esineet ja lisäosat
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Jälleenmyyjä: kuka tahansa online- tai offline-jälleenmyyjä, joka myy tuotteita,
sisäänrakennettuja laitteita, palveluja ja sovelluksia. Näihin sisältyvät, niihin
rajoittumatta, kolmansina osapuolina (auto)kauppiaat ja sovellusmyymälät.
Palvelu: mikä tahansa TomTomin sähköisesti joko tilausperusteisesti, jatkuvasti tai
yksittäisenä tarjoama maksullinen tai ilmainen palvelu, johon sisältyy niihin
rajoittumatta:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

kartat (joko esiasennettuina tai ladattuina)
nopeuskameratiedot
liikennetiedot
kiinnostavat paikat
säätiedot
polttoaineiden hintatiedot
äänet
TomTom-sisältö
Alustat

Käyttöehdot: nämä yleiset käyttöehdot, joiden omistaja on TomTom International
B.V., yksityinen rajavastuuyhtiö, jonka päätoimipaikka on Amsterdamissa,
rekisteröity osoite De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Hollanti, rekisteröity
Hollannin kaupparekisteriin numerolla 34076599 ja jonka ALV-numero on NL
8007.65.679.B.01.
Kolmannen osapuolen materiaali: sisältö, ohjelmistokoodit, data, tiedot,
toiminnallisuus, muu sisältö ja algoritmit, joiden käyttöluvan omistavat, tai ovat
muuten antaneet käyttöön, muut kuin TomTom.
TomTom-sisältö: kaikki tiedot, tekstit, tiedostot, skriptit, grafiikat, valokuvat,
äänet, musiikki, videot, interaktiiviset ominaisuudet, toiminnallisuudet tai muut
samankaltaiset aineistot, jotka TomTom on antanut käyttöön.
TomTom-verkkosivustot
: kaikki TomTomin käyttöön antamat
verkkosivustot, joille pääset ilman edeltävää rekisteröintiä tai sisäänkirjautumista ja
joihin sisältyy, niihin rajoittumatta:
–
–
–

www.tomtom.com
www.routes.tomtom.com
www.places.tomtom.com

Käyttäjätiedot: sisältö, jonka sinä kopioit tilillesi sovelluksen, alustan, tuotteen tai
palvelun välityksellä, mukaan lukien viestintä, materiaalit, informaatio, tiedot,
mielipiteet, kuvat, profiilit, viestit, muistiinpanot, verkkosivujen linkit, musiikki,
videot, suunnitelmat, grafiikka, äanet ja kaikki muu sisältö, edellä mainittuun
sisältöön liittyvien tekijänoikeuksien rajoissa ovat TomTomilla tai TomTom, sen
sidosyritykset tai käyttöluvan antajat muuten omistavat ne.
Käyttäjän tuottama sisältö: kaikki käyttäjätiedot joka on tuotettu TomTomille
sen sovellusten, alustan, tuotteen tai palvelun käytön kautta, mutta vain jos
TomTomilla on käyttöoikeus näihin tietoihin hyväksyntäsi, asiaankuuluvien
tuotetietojen, näiden käyttöehtojen ja/tai TomTomin sinulle luovuttaman
TomTomin tietosuojalausunnon perusteella.
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