
Käyttöehdot

Sopimuksen lausekkeet ovat ohjelmistotuotteita koskevia vakiolausekkeita, mutta on suositeltavaa
lukea ne kokonaan.

Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus ("EULA" End User Licence Agreement) muodostaa sinun ja
Guudi Oy:n (jäljempänä "Omistaja") välisen sopimuksen, joka koskee Guudi-sovellusta
matkapuhelimille (tässä "Ohjelmistotuote" tai "Ohjelmisto"). Asentamalla ohjelmiston sitoudut
noudattamaan tämän käyttöoikeussopimuksen ehtoja.

Ohjelmiston käyttöösi (kuten alla on määritelty) sovelletaan tässä EULA:ssa esitettyjä ehtoja. Jos et
hyväksy tämän käyttöoikeussopimuksen ehtoja, älä asenna tai käytä ohjelmistoa.

1. LISENSSI. Ohjelmistoon myönnetään käyttöoikeus, sitä ei myydä. Omistaja myöntää sinulle
ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, ei-alilisensoitavan, rajoitetun oikeuden ja lisenssin käyttää yhtä
ohjelmiston kopiota henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Tässä myönnetyt oikeudet
edellyttävät, että noudatat tätä käyttöoikeussopimusta. Ohjelmistoa lisensoidaan sinulle ja hyväksyt
täten, että mitään ohjelmiston omistusoikeutta tai omistusoikeutta ei siirretä tai luovuteta, eikä tätä
käyttöoikeussopimusta tule tulkita ohjelmiston oikeuksien myynniksi.

2. KÄYTTÖRAJOITUKSET. Ellei omistaja ole valtuuttanut sinua jakelemaan ohjelmistoa, et saa tehdä
tai jakaa kopioita ohjelmistosta. Et saa purkaa, takaisin mallintaa, sisällyttää muihin ohjelmistoihin,
kääntää ohjelmistoa tai käyttää ohjelmistoa mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin. Et saa muokata,
muuttaa tai muuten tehdä mitään muutoksia ohjelmistoon tai luoda ohjelmistoon perustuvia
johdannaisteoksia. Et saa vuokrata, liisata, jälleenmyydä, ali-lisensoida, luovuttaa, jakaa tai muuten
siirtää ohjelmistoa tai tätä lisenssiä. Kaikki yritykset tehdä niin ovat mitättömiä ja tehottomia.

3. TEKIJÄNOIKEUS. Hyväksyt, että mitään ohjelmiston immateriaalioikeuksien omistusoikeutta ei
siirretä sinulle. Lisäksi hyväksyt, että ohjelmiston omistusoikeus ja täydet omistusoikeudet pysyvät
Guudi Oy:n yksinomaisena omaisuutena, etkä saa mitään oikeuksia ohjelmistoon. Et saa poistaa tai
peittää omistajan tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita omistusoikeusilmoituksia mistään tämän
paketin sisältämästä tai ohjelmiston kanssa ladatusta materiaalista.

4. TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE. Ohjelmisto toimitetaan "SELLAISENAAN" ilman
minkäänlaista takuuta. Sanoudumme irti ja emme anna mitään nimenomaisia tai oletettuja takuita ja
nimenomaisesti sanoudumme irti takuista, jotka koskevat myyntikelpoisuutta, sopivuutta tiettyyn
tarkoitukseen ja kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamattomuutta. Koko ohjelmiston laatuun
ja suorituskykyyn liittyvä riski on sinun vastuullasi. Emme takaa, että ohjelmiston sisältämät toiminnot
täyttävät vaatimuksesi tai että ohjelmiston toiminta on virheetöntä.



5. VASTUUN RAJOITUS. Omistaja ei ole missään tapauksessa vastuussa erityisistä, satunnaisista tai
välillisistä vahingoista, jotka johtuvat ohjelmiston hallussapidosta, pääsystä, käytöstä tai
toimintahäiriöstä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, omaisuusvahingot, liikearvon menetys,
tietokoneen tai mobiililaitteen toimintahäiriö ja, lain sallimissa rajoissa, vahingot henkilövahingoista,
omaisuusvahingoista, menetetyistä voitoista tai rangaistusluonteisista vahingoista, jotka johtuvat
tästä käyttöoikeussopimuksesta tai ohjelmistosta tai liittyvät niihin,  riippumatta siitä, johtuuko se
oikeudenloukkauksesta (mukaan lukien huolimattomuus), sopimuksesta, vastuusta tai muusta ja
onko omistajalle ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Koska jotkin osavaltiot/maat eivät salli tiettyjä vastuunrajoituksia, tätä vastuunrajoitusta sovelletaan
sovellettavan lainkäyttöalueen lain sallimassa laajuudessa. Tätä vastuunrajoitusta ei sovelleta vain
siinä määrin kuin jokin tämän vastuunrajoituksen tietty säännös on kielletty liittovaltion, osavaltion tai
kunnan laissa, jota ei voida estää. Tämä käyttöoikeussopimus antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, ja
sinulla voi olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat lainkäyttöalueittain. Omistajan vastuu kaikista
vahingoista (paitsi sovellettavan lain edellyttämällä tavalla) ei missään tapauksessa ylitä ohjelmiston
käytöstä maksamaasi todellista hintaa.

6. TIETOSUOJA JA MAINONTA. Löydät tietosuojakäytännöt verkkosivustoltamme tai
sovelluksestamme. On suositeltavaa lukea ne kokonaan.

7. KORVAUSVELVOLLISUUS. Suostut korvaamaan, puolustamaan ja pitämään omistajan
syyttömänä kaikkiin vahinkoihin, menetyksiin ja kuluihin, jotka johtuvat suoraan tai epäsuorasti: (i)
toimistasi ja laiminlyönneistäsi ohjelmiston käytössä EULA:n ehtojen mukaisesti; tai (ii) rikkonut tätä
käyttöoikeussopimusta.

8. MUUTOKSET. Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan muuttaa tai korvata nämä ehdot
milloin tahansa. Kaikki muutokset, joita saatamme tehdä tietosuojakäytäntöömme tulevaisuudessa,
julkaistaan tällä sivulla. Tarkista tämä sivu aika ajoin ja ota huomioon mahdolliset muutokset.

9. LÄÄKETIETEELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE. Ohjelmistoa ei ole tarkoitettu korvaamaan
ammattimaista lääketieteellistä neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa. Kysy aina neuvoa lääkäriltäsi tai
muilta päteviltä terveydenhuollon tarjoajilta, jos sinulla on kysyttävää sairaudesta. Älä koskaan jätä
huomiotta ammattimaisia lääketieteellisiä neuvoja tai viivytä niiden hakemisessa jonkin tässä
ohjelmistossa näkemäsi vuoksi. Jos epäilet, että sinulla saattaa olla hätätilanne, soita lääkärillesi,
mene päivystyspoliklinikalle tai soita välittömästi hätänumeroon. Guudi Oy:n tai työntekijöidemme
antamiin tietoihin luottaminen on yksinomaan omalla vastuullasi.

10. TILAUKSET. Guudin käyttäjät voivat käyttää ohjelmistoa seuraavilla tavoilla:

● Ilmainen kokeilu. Ilmainen ohjelma, joka antaa rajoitetun pääsyn rajoitetuksi ajaksi.

● Maksullinen tilaus: tilausmaksullinen ohjelma, joka antaa pääsyn kaikkeen sisältöön. Sinulla
on pääsy tilausohjelmaan vain silloin, kun tilauksesi on aktiivinen ja voimassa. Voit ryhtyä
tilausohjelman tilaajaksi ostamalla tuotteiden tilauksen. Huomaa, että sovelluksen



lataaminen Google Play -kaupasta tai Applen APP store:sta on maksutonta.  Tilaus
laskutetaan Paytrail-maksupalvelun ehdoilla. Ostokseesi sovelletaan Paytrail:n
maksukäytäntöä, joka ei myöskään välttämättä tarjoa hyvityksiä.

Guudi tarjoaa kuukausitilausvaihtoehdon. Kuukausitilauksissamme kuukausi on 30 kalenteripäivää.

"Kuukausittainen" tilauksemme maksetaan kuukausierissä. Kuukausittaiset uusintatilausmaksut
laskutetaan edelleen automaattisesti antamaltasi maksutavalta, kunnes ne peruutetaan. Sinun on
peruutettava tilauksesi ennen kuin se uusitaan joka kuukausi, jotta et laskuta seuraavan kuukauden
tilausmaksua antamaltasi maksutavalta. Hyvityksiä ei voi vaatia mistään osittaisen kuukauden
merkintäjaksosta.


