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ENERVENT OY:N VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT
Nämä käyttöehdot (”käyttöehdot”) ovat voimassa sinun (”käyttäjä”, ”sinä”) ja Enervent Oy:n (Ytunnus 2096628-3, ”Enervent”) välillä. Niissä määritellään osoitteessa www.enervent.com
sijaitsevan Enerventin verkkosivuston sekä sen haarasivustojen, työkalujen tai palveluiden
(”sivusto”) käyttöoikeutta ja käyttöä säätelevät ehdot.
Lue nämä käyttöehdot huolella, ennen kuin avaat tai käytät sivustoa. Avaamalla sivuston
ja käyttämällä sitä hyväksyt nämä käyttöehdot ja sitoudut niihin sellaisina kuin ne
ovat. Jos olet kuluttaja, sivuston avaamisella ja käyttämisellä myös vakuutat olevasi
vähintään 18-vuotias ja laillisesti pätevä hyväksymään näissä käyttöehdoissa asetetut
velvollisuudet ja noudattamaan niitä. Vaihtoehtoisesti vakuutat, että vanhempasi tai
laillinen huoltajasi on lukenut ja hyväksynyt nämä käyttöehdot.
Jos sinä tai laillinen huoltajasi ette hyväksy näitä käyttöehtoja, älä avaa tai käytä
sivustoa.
Nämä käyttöehdot ovat voimassa 18.12.2015 alkaen. Enervent pidättää harkintansa mukaan
oikeuden muuttaa, muokata, täydentää tai poistaa käyttöehtoja (tai jotain niiden osaa)
haluamanaan ajankohtana ilman eri ilmoitusta. Enervent voi myös harkintansa mukaan ilman
eri ilmoitusta muuttaa, peruuttaa, keskeyttää tai lopettaa jonkin sivuston ominaisuuden,
esimerkiksi sivuston tietyn toiminnon saatavuuden. Sinulla on velvollisuus tarkistaa näiden
käyttöehtojen muutokset aika ajoin. Vaikka et säännöllisesti tarkistaisi käyttöehtoja, ne sitovat
sinua silti. Jos edelleen jatkat sivuston käyttöä, sitoudut noudattamaan muutettuja ehtoja.
Hyväksyt sen, että Enervent ei ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle sivuston tai
näiden käyttöehtojen muutoksista, peruuttamisesta tai lopettamisesta.
1. Sisältö
Lukuun ottamatta kolmannen osapuolen linkkejä (ks. osio 4 jäljempänä) kaikki data, sisältö,
tieto ja materiaalit, joita sivustolta löytyy ja joista se koostuu, ovat Enerventin omistamia,
hallitsemia tai lisensoimia tai sille lisensoituja. Tällaista sisältöä suojaavat lait, joita on säädetty
kaupallisesta ulkoasusta, tekijänoikeuksista, patenteista ja tavaramerkeistä, sekä useat muut
omistusoikeudet ja -lait. Tähän sisältöön kuuluvat esimerkiksi (i) teksti, hakemistot, grafiikka,
valokuvat, piirrokset, kuvat, video- ja audioleikkeet, äänileikkeet, mainonta- ja
myynninedistämismateriaalit, esitteet, käyttöoppaat, työkalut, data, ohjelmistot, koosteet,
HTML-koodi, suunnittelumallit, graafiset liittymät ja yleinen ulkoasu, (ii) tavaramerkit, logot,
myyntinimet,
palvelumerkit
ja
kaupalliset
identiteetit,
niin
rekisteröidyt
kuin
rekisteröimättömätkin, ja (iii) kaikki muut tiedon ja aineettoman omaisuuden muodot. Kaikkiin
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edellä mainittuihin, lukuun ottamatta kolmannen osapuolen linkkejä, viitataan tässä yhdessä ja
erikseen ”sisältönä”. Kaikki oikeudet, joita tässä ei erikseen nimetä, varataan Enerventille.
2. Sivuston käyttö
2.1 Yleistä
Sitoudut aina noudattamaan kaikkia sivuston käyttöön sovellettavia lakeja, asetuksia, sääntöjä,
määräyksiä, säännöksiä ja vastaavia. Tässä määriteltyjen käyttöehtojen ja kaikkien
sovellettavien paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti Enervent myöntää sinulle rajoitetun,
ei-siirtokelpoisen, yksinoikeudettoman, henkilökohtaisen ja peruutettavissa olevan oikeuden
avata, käyttää, tulostaa, tallentaa tietokoneelle ja näyttää tätä sivustoa ja/tai siihen liittyvää
sisältöä lailliseen käyttöösi ainoastaan tiedonhankintatarkoituksessa.
Tämä valtuutus, sivuston avaaminen ja/tai sen sisällön käyttö ei luovuta sinulle minkään
sisällön omistusoikeutta. Käyttöä koskevat seuraavat rajoitukset: (i) Sinulla ei ole oikeutta,
suoraan tai epäsuoraan, lisensoida, myydä tai siirtää mitään sivuston sisältöä tai siihen
kuuluvaa ohjelmistoa. (ii) Sinun on säilytettävä kaikissa sivuston ja sisällön kopioissa kaikki
Enerventin ja/tai sen lisenssinhaltijoiden tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muut
omistusoikeusmerkinnät. (iii) Lukuun ottamatta näissä käyttöehdoissa esitettyjä poikkeuksia
sinulla ei ole lupaa millään tavalla muokata, jakaa, siirtää tai tallentaa sivustoa tai sen sisältöä
eikä kopioida tai esittää julkisesti tai muutoin käyttää sivustoa tai sen sisältöä mihinkään
kaupalliseen tarkoitukseen ilman Enerventin etukäteen myöntämää kirjallista suostumusta. Et
saa myöskään myöntää tällaista lupaa kolmannelle osapuolelle. (iv) Sinulla ei ole lupaa purkaa,
analysoida tai takaisinmallintaa sivustoa tai sen sisältämiä ohjelmistoja tai luoda niistä
johdettuja teoksia tai muutoin yrittää purkaa niiden lähdekoodia, komentosarjaa, ohjelmistoa tai
muita kauppasalaisuuksia.
Hyväksyt, että tällaiset yritykset (yllä olevien alakohtien [i]– [iv] loukkaaminen) antavat
Enerventille oikeuden hakea juridisia vahingonkorvauksia tai turvautua muihin vastaaviin
oikeussuojakeinoihin, kuten kieltomääräyksen hakemiseen.
Huomaa, että jos Enervent on myöntänyt sinulle käyttäjätunnuksen ja sinulla on käyttöoikeus
sivustolla tarjottuun rajoitettuun erikoissisältöön, kaikki yllä mainitut rajoitukset eivät ehkä koske
sinua (ks. alla osio 2.2).
Yksittäisiä haarasivustoja, -palveluja, -ohjelmia ja/tai muuta sisältöä voivat koskea niissä
mainitut lisäehdot tai vastuuvapauslausekkeet.
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2.2 Käyttöoikeus ja erikoissisällön käyttö
Enervent tarjoaa rajoitetun käyttöoikeuden sivuston erikoissisältöön (”erikoissisältö”). Tällainen
erikoissisältö
on
käytettävissä
veloituksetta
osoitteessa
http://www.enervent.com/professionals/login sellaisille käyttäjille, joille Enervent on myöntänyt
käyttöoikeuden. Käyttöoikeus erikoissisältöön myönnetään yleensä ammattilaisille, jotka
työskentelevät Enerventin huolto- tai muiden liikekumppanien palveluksessa ja jotka ovat
käyneet tietyt Enerventin järjestämät koulutukset. Enervent voi kuitenkin harkintansa mukaan
myöntää käyttöoikeuden erikoissisältöön myös muille. Se voi myös haluamanaan ajankohtana
peruuttaa tällaisen käyttöoikeuden ilman perustelua, eri ilmoitusta tai vastuuta. Enervent voi
haluamanaan
ajankohtana
keskeyttää
erikoissisällön
tuottamisen
ja
poistaa
erikoissisältöosuuden kokonaan tai osittain ilman eri ilmoitusta tai vastuuta.
Jos et enää työskentele Enerventin huolto- tai muun liikekumppanin palveluksessa, sinun on
lopetettava erikoissisällön käyttö ja ilmoitettava Enerventille muuttuneesta statuksestasi, jolloin
tilisi ja tilitietosi poistetaan. Sitoudut ylläpitämään ja päivittämään tietojasi säännöllisesti ja
viipymättä, jotta ne olisivat virheettömiä, ajantasaisia ja täydellisiä.
Jos sinulle on myönnetty erikoissisällön käyttöoikeus, olet täysin vastuussa tiliisi liittyvien
tietojen, kuten salasanan, luottamuksellisuuden ylläpitämisestä. Olet myös vastuussa kaikista
tililläsi esiintyvistä tapahtumista, jotka ovat seurausta siitä, että et ole pitänyt tilitietoja turvassa
ja luottamuksellisena. Käyttäjätunnus- ja tilitietojen jakaminen ei ole suositeltavaa, mutta jos
toimit niin, teet sen omalla vastuullasi. Sinua voidaan pitää vastuussa Enerventille tai sivuston
muille käyttäjille tai vierailijoille koituvista vahingoista, jos ne ovat seurausta siitä, että et ole
pitänyt tilitietojasi turvassa ja luottamuksellisena ja/tai joku muu on käyttänyt tiliäsi.
Jos sinulle on myönnetty erikoissisällön käyttöoikeus, Enervent myöntää sinulle rajoitetun, eisiirtokelpoisen, yksinoikeudettoman, henkilökohtaisen ja peruutettavissa olevan oikeuden
avata, käyttää, tulostaa, tallentaa tietokoneelle, ladata, siirtää ja näyttää erikoissisältöä
ainoastaan laillisessa ja tiedonhankintaan liittyvässä käyttötarkoituksessa sekä ainoastaan
erikoissisällössä mainittujen ilmanvaihtolaitteiden huoltotöiden suorittamista ja/tai tällaisiin
laitteisiin liittyvän asiakaspalvelun tarjoamista varten.
Tämä valtuutus, erikoissisällön avaaminen ja/tai sen käyttö ei luovuta sinulle erikoissisällön
omistusoikeutta. Käyttöä koskevat seuraavat rajoitukset: (i) Sinulla ei ole oikeutta, suoraan tai
epäsuoraan, lisensoida, myydä tai siirtää mitään erikoissisältöä. (ii) Sinun on säilytettävä
kaikissa erikoissisällön kopioissa kaikki Enerventin tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muut
omistusoikeusmerkinnät. (iii) Sinulla ei ole lupaa muokata tai jakaa erikoissisältöä millään
tavalla, etkä saa myöntää tällaista lupaa kolmannelle osapuolelle. (iv) Sinulla ei ole lupaa
purkaa, analysoida tai takaisinmallintaa erikoissisältöä tai siihen liittyviä ohjelmistoja tai luoda
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niistä johdettuja teoksia tai muutoin yrittää purkaa niiden lähdekoodia, komentosarjaa,
ohjelmistoa tai muita kauppasalaisuuksia. Hyväksyt, että tällaiset yritykset antavat Enerventille
oikeuden
hakea
juridisia
vahingonkorvauksia
tai
turvautua
muihin
vastaaviin
oikeussuojakeinoihin, kuten kieltomääräyksen hakemiseen.
Selvyyden vuoksi todetaan, että näiden käyttöehtojen maininnat ”sivusto” ja ”sisältö” käsittävät
myös erikoissisällön, ja ainoat erikoissisältöä koskevat poikkeamat näiden käyttöehtojen
soveltamisessa on esitetty osiossa 2.
3. Tietosuoja
Enervent kunnioittaa yksityisyyttäsi ja tunnistaa henkilötietojesi suojaamisen tärkeyden. Kun
käytät sivustoa, käyttöä koskee Enerventin tietosuojakäytäntö (”tietosuojakäytäntö”), joka tällä
viitteellä sisällytetään osaksi näitä käyttöehtoja. Tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa
www.enervent.com. Huomaa, että tietosuojakäytännön mukaisesti Enervent voi luovuttaa
tietojasi sivustoa tuottavalle osapuolelle tarkoituksissa, jotka liittyvät sivuston tuottamiseen.
4. Kolmannen osapuolen linkit
Tällä sivustolla voi olla linkkejä kolmannen osapuolen omistamiin ja ylläpitämiin
verkkosivustoihin, resursseihin ja palveluihin. Enervent ei ota vastuuta mistään kolmannen
osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta sisällöstä, tavaroista, palveluista tai muusta
materiaalista, johon sivuston linkit johtavat. Enervent ei myöskään mainosta tällaista
materiaalia tai ota kantaa sen sisältöön. Enervent ei ole vastuussa tällaisten kolmansien
osapuolten aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista. Kun napsautat tällaisia linkkejä, poistut
teknisesti Enerventin sivustolta ja avaat toisen verkkosivuston, vaikka tällä sivustolla ei olisi niin
sanottua sisääntulosivua, joka ilmaisee uuden sivuston avautumisen. Enervent ei ole
vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista.
Antaessasi tietoja tällaisille kolmansille osapuolille luovutat ne heidän (mahdollisen)
tietosuojakäytäntönsä mukaisesti, eikä Enerventin tietosuojakäytäntö koske tällaisia tietoja.
Minkään tällaisen verkkosivuston linkin sisällyttäminen sivustolle ei tarkoita Enerventin
mainostavan, tukevan tai suosittelevan kyseistä verkkosivustoa, sen sisältöä tai sen tukijoita.
Lisäksi tällaisten kolmansien osapuolien suhtautuminen tietosuojaan ei välttämättä vastaa
Enerventin korkeita tietosuojavaatimuksia. Jos tietosuoja ei ole samalla tasolla, seurauksena
voi olla tietojen luovuttaminen EU:n ulkopuolisille tahoille tai osapuolille, ja silloin tietojasi ei
koske sama tietosuoja kuin Enerventillä. Hyväksyt, että Enervent ei pysty vaikuttamaan
tällaisten kolmansien osapuolien ja niiden yritysten toimintatapoihin. Enerventiä ei myöskään
voida pitää vastuullisena tällaisten kolmannen osapuolen tietosuojakäytännöistä.
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5. Vastuuvapauslauseke
Enervent pyrkii pitämään sivuston ja sen sisällön virheettömänä, täydellisenä ja ajantasaisena.
Sovellettavan lain sallimissa rajoissa sivusto ja koko sen sisältö tarjotaan kuitenkin
”sellaisenaan” ja ”kuten saatavilla”. Niissä voi esiintyä teknisiä, faktoihin liittyviä tai muita
epätarkkuuksia, viiveitä ja/tai virheitä ja häiriöitä. Enervent ei takaa tai vakuuta, että sivusto tai
sen sisältö on käytettävissä, virheetön, täydellinen, luotettava, turvallinen, toimiva, ajantasainen
tai käyttötarkoitukseen soveltuva. Sivuston ja/tai sen sisällön avaaminen, käyttäminen ja sen
tietoon luottaminen on ainoastaan oman harkintasi varassa.
Enervent tarjoaa sivuston yhteistyössä kolmannen osapuolen tietotekniikkapalveluntarjoajien
kanssa. Enervent ei takaa tai vakuuta, että sivuston, sen sisällön tai siihen kuuluvan palvelun
tai ominaisuuden saatavuus on virheetöntä tai häiriötöntä tai että ominaisuuksia korjataan.
Enervent ei takaa, että pystyt avaamaan tai käyttämään kaikkia tai mitään sivuston
ominaisuuksia koko ajan. Oikeudet sivustolla annettujen tietojen muutoksiin ilman erillistä
ilmoitusta pidätetään. Enervent ei ole vastuussa vahingoista, jotka liittyvät esitettyjen
tuotetietojen oikeellisuuteen, täydellisyyteen, luotettavuuteen tai virheettömyyteen, mukaan
lukien väriä, määrää, kokoa tai hinnoittelua koskevat tiedot. Edellä esitetty vastuunrajoitus ei
koske lakiin perustuvia kuluttajan oikeuksia.
Enervent kiistää kaikki suorat tai välilliset takuut, jotka koskevat sivustoa ja/tai sen sisältöä.
Näitä ovat esimerkiksi kaikki takuut, jotka koskevat virheettömyyttä, loukkaamattomuutta,
myyntikelpoisuutta ja soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen tai liittyvät turvallisuuteen tai
kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaamattomuuteen. Edellä esitetty rajoitus kattaa muun
muassa sivuston sisältämät laskimet, muut tiedot, ohjelmistot ja ohjelmat. Enervent kiistää
myös velvollisuuden päivittää sivuston tietoja tai tiedottaa käyttäjiä mahdollisista päivityksistä.
Enervent varaa oikeuden lopettaa oikeutesi käyttää sivustoa haluamanaan ajankohtana ilman
erillistä ilmoitusta. Enervent voi haluamanaan ajankohtana sulkea sivuston kokonaan tai
osittain ilman erillistä ilmoitusta tai vastuuta.
Sivustoa voi käyttää verkon kautta sijainnista riippumatta. Kaikki ominaisuudet, tuotteet ja
palvelut, joita sivustolla tai sivuston välityksellä mainitaan, suositellaan, tuotetaan tai tarjotaan,
eivät kuitenkaan ole kaikkien käytettävissä eikä niitä voi käyttää kaikilta maantieteellisiltä
alueilta. Kaikki niistä eivät myöskään ole käytettävissä tai sovellu käytettäväksi muualla kuin
tietyllä alueella. Sivuston olemassaoloa ei tule tulkita kaupitteluksi tai luvattomaksi
liiketoiminnaksi oikeuspaikassa, jossa sellainen olisi laitonta tai luvatonta yrityksen puuttuvan
rekisteröinnin tai perustamistoimien vuoksi. Sovellettavat liiketoimintaa ja sääntelyä koskevat
seikat huomioidaan aina ensin, ennen kuin tehdään liiketoiminnallisia päätöksiä sivustoon
liittyvien yhteydenottojen perusteella. Oman harkintansa mukaan Enervent voi pidättäytyä
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tarjoamasta jotain ominaisuutta, tuotetta tai palvelua tietylle henkilölle tai maantieteelliselle
alueelle tai tarjota sitä haluamissaan määrin.
Jotkin oikeuspaikat eivät salli kaikkien takuiden rajoittamista ja/tai poissulkemista tai
sovellettavien lakisääteisten kuluttajaoikeuksien rajoittamista. Tällaisilla oikeuspaikoilla yllä
mainittuja rajoituksia sovelletaan vain sovellettavan lain sallimissa rajoissa. Oman harkintansa
mukaan Enervent voi pidättäytyä tarjoamasta jotain ominaisuutta, tuotetta tai palvelua tietylle
henkilölle tai maantieteelliselle alueelle tai tarjota sitä haluamissaan määrin. Sivuston
olemassaoloa ei myöskään tule tulkita kaupitteluksi tai luvattomaksi liiketoiminnaksi
oikeuspaikassa, jossa sellainen olisi laitonta tai luvatonta yrityksen puuttuvan rekisteröinnin tai
perustamistoimien vuoksi.
Sovellettavat liiketoimintaa ja sääntelyä koskevat seikat
huomioidaan aina ensin, ennen kuin tehdään liiketoiminnallisia päätöksiä sivustoon liittyvien
yhteydenottojen perusteella.
Ellei soveltuva pakottava lainsäädäntö määrää toisin, ENERVENT EI ANNA MITÄÄN SUORAA
TAI VÄLILLISTÄ TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ SIVUSTOLLA (MUKAAN LUKIEN SIVUSTON
LINKKIEN KAUTTA AVAUTUVIEN KOLMANNEN OSAPUOLEN SIVUSTOT) TAI SIVUSTON
KÄYTÖN MAHDOLLISTAVILLA PALVELIMILLA EI OLISI HAITALLISIA KOMPONENTTEJA,
KUTEN VIRUKSIA, MATOJA, KOMENTOSARJOJA, TROIJAN HEVOSIA, SAASTUNEITA
TIEDOSTOJA, VAARALLISIA OMINAISUUKSIA TAI MUITA VASTAAVIA ONGELMIA TAI
VIKOJA. SIVUSTOSSA JA SEN SISÄLLÖSSÄ VOI OLLA OHJELMOINTIVIRHEITÄ,
VIRHEITÄ JA MUITA ONGELMIA, JOTKA SAATTAVAT AIHEUTTAA JÄRJESTELMÄ- TAI
MUITA VIRHEITÄ JA TIEDON MENETYKSIÄ TIETOKONEESSA TAI MUUSSA LAITTEESSA,
JOSSA SIVUSTOA KÄYTETÄÄN TAI JOSSA SE AVATAAN. JOS ET OLE TYYTYVÄINEN
SIVUSTOON JA/TAI SEN SISÄLTÖÖN, AINOA TAPA KORJATA TILANNE ON LOPETTAA
SIVUSTON TAI TÄLLAISEN SISÄLLÖN KÄYTTÄMINEN. LISÄKSI KEHOTAMME SINUA
KÄYTTÄMÄÄN TEHOKASTA VIRUSTENTORJUNTAOHJELMISTOA. TÄLLAINEN SUOSITUS
ON
YLEISESTI
INTERNET-KÄYTTÄJIEN
TIEDOSSA.
YLLÄ
MAINITUT
VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET OVAT KUITENKIN VOIMASSA TIETOTURVA- JA
VIRUSTENTORJUNTATOIMENPITEISTÄSI JA NIIDEN TEHOKKUUDESTA RIIPPUMATTA.
Huomaa, että nämä käyttöehdot eivät vaikuta mahdollisiin pakottavaan lainsäädäntöön
perustuviin oikeuksiisi kuluttajana eivätkä yllä mainitut rajoitukset ja/tai pois sulkevat seikat
siten välttämättä koske sinua.
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6. Vastuunrajoitus
Ellei soveltuva pakottava lainsäädäntö määrää toisin, ENERVENT EI MISSÄÄN
TILANTEESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ,
SATUNNAISISTA, TOISSIJAISISTA TAI ERITYISISTÄ MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA,
JOTKA AIHEUTUVAT SIVUSTON AVAAMISESTA, KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ
KÄYTTÄÄ SIVUSTOA TAI OVAT YHTEYDESSÄ NIIHIN, MUKAAN LUKIEN MENETETYT
VOITOT JA OMAISUUS- TAI HENKILÖVAHINGOT, VAIKKA TÄLLAISTEN MENETYSTEN TAI
VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.
Jotkin oikeuspaikat eivät salli sovellettavien lakisääteisten kuluttajaoikeuksien rajoittamista.
Tällaisilla oikeuspaikoilla yllä mainittuja rajoituksia sovelletaan vain sovellettavan lain sallimissa
rajoissa.
7. Ehdoista luopuminen ja niiden erotettavuus
Vaikka Enervent ei käyttäisi tai toimeenpanisi jotakin näissä käyttöehdoissa määriteltyä
oikeuttaan, se ei poissulje Enerventin oikeutta toimeenpanna tällaista oikeutta. Tällaisista
oikeuksista luopuminen on voimassa vain, jos se esitetään kirjallisena ja asianmukaisesti
Enerventin valtuuttaman toimihenkilön allekirjoittamana. Vaikka jokin näiden käyttöehtojen
ehdoista todettaisiin pätemättömäksi toimivaltaisessa oikeuspaikassa, osapuolten välillä
vallitsee yhteisymmärrys siitä, että tuomioistuimen tulee pyrkiä ratkaisuun, jossa osapuolten
aikomukset toteutuvat sellaisina kuin ne tarkasteltavassa/poistetussa ehdossa esiintyvät.
Osapuolet sopivat myös, että lainsäädännön sallimissa rajoissa muiden käyttöehtojen
määräysten voimassaolo jatkuu kaikilta osin.
8. Tiedon luovutus
Kun luovutat Enerventille tietoja tai materiaalia (kuten yhteystietosi, palautetta, dataa,
kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia, ideoita, suunnitelmia tai pyyntöjä) esimerkiksi
sähköpostitse tai muutoin, sitoudut seuraaviin: (i) Materiaali ei sisällä mitään laitonta,
herjaavaa, kunniaa loukkaavaa, siveetöntä, pornografista, loukkaavaa, häiritsevää, uhkaavaa
tai muutoin julkaistavaksi sopimatonta. (ii) Tarkistat luovutettavan materiaalin virusten ja
muiden saastuttavien tai haitallisten ominaisuuksien varalta ja tarvittaessa poistat sellaiset
ominaisuudet ennen materiaalin lähettämistä. (iii) Sinulla on materiaalin omistusoikeus tai
rajoittamaton oikeus luovuttaa se Enerventille. Enervent saa julkaista materiaalin ja/tai
sisällyttää sen tai siinä kuvaillut konseptit tuotteisiinsa ilman korvausta, käyttöä koskevia
rajoituksia, lähteen paljastamista, vastuuvelvollisuutta tai korvausvastuuta. (iv) Lähettämiäsi
tietoja tai materiaalia EI pidetä luottamuksellisena. (v) Et ryhdy oikeustoimiin Enerventiä
vastaan lähettämääsi materiaalia koskien. (vi) Vapautat Enerventin korvausvastuusta, jos jokin
kolmas osapuoli ryhtyy oikeustoimiin Enerventiä vastaan luovuttamaasi materiaalia koskien.
Enervent ei ole vastuussa lähettämästäsi materiaalista ja sisällöstä. Enervent voi milloin
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tahansa harkintansa mukaan poistaa lähettämääsi materiaalia tai sisältöä Enerventin
palvelimilta.
9. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Sivuston isäntäpalvelimet sijaitsevat Suomessa. Ellei sovellettava pakottava laki edellytä toisin,
käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasäädöksiä.
Näistä käyttöehdoista, sivustosta tai sen sisällöstä johtuvat epäselvyydet, riitaisuudet tai
vaateet, joita ei saada osapuolten kesken sovituksi, ratkaistaan lopullisesti
välimiesmenettelyssä Suomen keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti,
ellei sovelleta seuraavaa kuluttajia koskevaa osiota. Välimiehiä on yksi. Välimiesmenettely
käydään Helsingissä. Välimiesmenettely käydään suomen tai englannin kielellä.
Jos olet kuluttaja-asiakas, asia ratkaistaan lopullisesti toimivaltaisessa oikeudessa Suomen
aineellisen lainsäädännön mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan rajoita mahdollisesti sovellettavaa
paikallista pakottavaa lainsäädäntöä, jonka mukaan sinulla voi olla oikeus ryhtyä asiassa
oikeustoimiin asuinmaasi lainsäädännön mukaan.
Jos käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja ja/tai mahdollista sovellettavaa lakia, Enerventillä on
oikeus hakea käyttäjältä laillista ja kohtuullista korvausta sen oikeusalueen lakien ja
määräysten mukaisesti, jossa sivusto avataan tai sitä käytetään. Tällaisia rikkomuksia ovat
esimerkiksi tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien loukkaukset.
10. Yhteystiedot
Jos sinulla on jotain kysyttävää näistä käyttöehdoista tai sivustosta, ota yhteyttä Enerventiin
seuraavassa osoitteessa:
Enervent Oy
Kipinätie 1
06150 PORVOO
Puhelin: +358 207 528 800
enervent@enervent.com
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