LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN SIVUSTON KÄYTTÖÄ
VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT
Näissä käyttöehdoissa (yhdessä asiakirjojen kanssa, joihin tässä viitataan) määritellään tämän
sivuston w w w . b r a m m e r . f i (sivustomme) käyttöehdot. Sivustomme käytöllä tarkoitetaan
sivuston avaamista ja selaamista.
Nämä ehdot ovat voimassa, kun käytät sivustoa, ja suosittelemme, että tulostat niistä kopion tulevaa
tarvetta varten. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt nämä käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.
Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä sivustoamme.
MUUT SOVELLETTAVAT EHDOT
Näissä käyttöehdoissa viitataan seuraaviin, näiden käyttöehtojen loppuosassa mainittuihin
lisäehtoihin, jotka myös koskevat sivustomme käyttöä:
•

Yksityisyydensuojakäytäntö määrittelee ehdot, joiden mukaan käsittelemme käyttäjiltä
keräämiämme tai käyttäjien meille ilmoittamia henkilötietoja. Käyttämällä sivustoamme
hyväksyt henkilötietojen käytön ja vakuutat, että antamasi tiedot ovat oikein.

•

Evästekäytäntömme määrittelee sivustossamme käytetyt evästeet.

TIETOA MEISTÄ
www.brammer.fi on sivusto, jonka ylläpidosta vastaa Brammer Oy (me, meitä, meidän). Rekisteröity
kotipaikkamme on Helsinki, yritystunnuksemme on 0974242-2, toimistomme sijaitsee osoitteessa
Hernepellontie 11, 00710 Helsinki.
NÄIDEN EHTOJEN MUUTTAMINEN
Saatamme muuttaa näitä käyttöehtoja koska tahansa tekemällä muutokset tälle sivulle. Tarkista
sivun sisältö aika ajoin mahdollisten muutosten varalta, sillä ne koskevat sivuston käyttäjiä.
SIVUSTOMME MUUTTAMINEN
Saatamme päivittää sivustoamme ajoittain, ja saatamme muuttaa sen sisältöä koska tahansa. Ota
huomioon, että sivustossamme saattaa olla vanhentunutta sisältöä, ja että meillä ei ole velvollisuutta
päivittää tietoja.
Emme takaa, että sivustomme tai mikään sen sisältämä sisältö on virheetöntä tai puutteetonta.
PÄÄSY SIVUSTOOMME
Emme takaa, että sivustomme tai mikään sen sisältämä sisältö on aina saatavilla keskeytyksettä.
Pääsy sivustollemme on sallittu väliaikaisesti. Saatamme keskeyttää sivuston tai sen osan
olemassaolon, vetää sivuston tai sen osan pois käytöstä tai muuttaa sivustoa tai sen osaa ilman
ennakkoilmoitusta. Emme vastaa siitä, jos sivustomme on poissa käytöstä ajankohdasta, käytön
keskeytyksen kestosta ja syystä riippumatta.
Käyttäjä vastaa kaikista tarvittavista järjestelyistä sen varmistamiseksi, että käyttäjällä on pääsy
sivustoon.
Käyttäjä vastaa myös sen varmistamisesta, että kaikki käyttäjän Internet-yhteyden kautta
sivustoomme tulevat henkilöt ovat tietoisia sivuston käyttöehdoista ja muista sovellettavista ehdoista
ja noudattavat niitä.
SIVUSTOA KOSKEVAT KÄYTTÖKIELLOT

Käyttäjällä on oikeus käyttää sivustoamme ainoastaan laillisiin tarkoituksiin. Käyttäjä ei saa käyttää
sivustoamme
•

tavalla, joka rikkoo mitään sovellettavaa paikallista, kansallista tai kansainvälistä lakia tai
säädöstä

•

tavalla, joka on laiton tai vilpillinen tai jolla on jokin laiton tai vilpillinen tarkoitus tai vaikutus

•

tarkoitukseen, joka jollain tavalla aiheuttaa tai jolla pyritään aiheuttamaan haittaa alaikäisille

•

minkään materiaalin lähettämiseen, vastaanottamiseen tietoisesti, lataamiseen sivustolle tai
sivustosta, käyttämiseen tai uudelleenkäyttöön, joka ei ole sivuston sisältöä koskevien
vaatimustemme mukaista

•

minkään pyytämättömän tai luvattoman mainonnan tai mainosmateriaalin tai muun
vastaavan materiaalin (roskaposti) lähettämiseen tai välittämiseen

•

minkään sellaisen tiedon tietoiseen lähettämiseen tai sellaisen materiaalin lähettämiseen tai
sivustoon lataamiseen, joka sisältää viruksen, Troijan hevosen, madon, aikapommin,
näppäilytallentimen, vakoiluohjelman, mainosohjelman tai muun haitallisen ohjelman tai
vastaavan tietokonekoodin, joka on suunniteltu vaikuttamaan haitallisesti tietokoneohjelman
tai laitteiston toimintaan.

Käyttäjä hyväksyy myös seuraavat ehdot:
•

Käyttäjä ei jäljennä, toista, kopioi tai myy edelleen mitään sivustomme osaa näiden
verkkosivuston käyttöehtojen vastaisesti.

•

Käyttäjä ei käytä ilman lupaa, estä, vahingoita tai häiritse
•

mitään sivustomme osaa

•

mitään laitetta tai verkkoa, jonne sivustomme on tallennettu

•

mitään sivustomme käytössä käytettävää ohjelmaa

•

mitään kolmannen osapuolen omistamaa tai käyttämää laitetta, verkkoa tai
ohjelmaa.

IMMATERIAALIOIKEUDET
Omistamme kaikki sivustomme ja sillä julkaistun materiaalin immateriaalioikeudet tai olemme
niiden lisenssinhaltija. Materiaalia suojelee tekijänoikeuslaki ja siihen liittyvät maailmanlaajuiset
sopimukset. Kaikki vastaavat oikeudet pidätetään.
Käyttäjällä on oikeus yhden kopion tulostamiseen ja otteiden lataamiseen sivustomme sivuista
henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjä voi myös ilmoittaa muille organisaatioonsa kuuluville
sivustomme sisällöstä.
Käyttäjä ei saa millään tavalla muokata materiaalien tulosteita tai ladattuja sähköisiä kopioita.
Käyttäjä ei saa käyttää kuvia, valokuvia, video- tai äänimateriaalia tai grafiikkaa erillään tekstistä,
jonka yhteyteen se kuuluu.
Asemamme (ja muiden mainittujen sisällön tekijöiden asema) sivustomme sisällön tekijänä tulee
aina mainita.
Käyttäjä ei saa käyttää mitään sivustomme sisältöä kaupallisiin tarkoituksiin hankkimatta siihen
lisenssiä lisenssinantajiltamme.
Jos käyttäjä tulostaa, kopioi tai lataa jonkin sivustomme osan näiden käyttöehtojen vastaisesti,

käyttäjän oikeus sivuston käyttöön lakkaa välittömästi ja käyttäjän tulee valintamme mukaan
palauttaa tai tuhota materiaalin kopiot.
TIEDOISTA RIIPPUMATTOMUUS
Sivustomme sisältö on tarkoitettu ainoastaan yleisluontoiseksi tiedoksi. Tietoja ei ole tarkoitettu
neuvoiksi, joihin käyttäjän tulisi turvautua. Käyttäjän tulee hakea ammattitaitoista tai asiantuntevaa
ohjeistusta ennen ryhtymistä toimintaan tai toiminnasta pidättäytymistä sivustomme sisällön
perusteella.
Vaikka pyrimme päivittämään sivustomme sisältämää tietoa, emme esitä tai takaa, suoraan tai
epäsuorasti, että sivustomme sisältö on virheetöntä, täydellistä tai ajan tasalla.
VASTUUTAMME KOSKEVAT RAJOITUKSET
Mikään näissä käyttöehdoissa mainittu seikka ei sulje pois tai rajoita vastuutamme koskien kuolemaa
tai henkilövahinkoja, jotka aiheutuvat huolimattomuudesta, petoksesta tai vilpillisestä
harhaanjohtamisesta tai muusta vastuusta, jota sovellettava lainsäädäntö ei poissulje tai rajoita.
Lain sallimassa määrin poissuljemme kaikki ehdot, takuut, väitteet tai muut ehdot, jotka voivat
koskea sivustoamme tai sen sisältöä suoraan tai epäsuorasti.
Emme ole vastuussa käyttäjälle aiheutuneesta menetyksestä tai vahingosta riippumatta siitä,
perustuuko se sopimukseen, sopimuksen ulkopuoliseen korvausvastuuseen (huolimattomuus
mukaan lukien), lakisääteisen velvollisuuden laiminlyömiseen tai muuhun perusteeseen, koskien
myös ennakoitavissa olevia menetyksiä tai vahinkoja, liittyen seuraavassa mainittuihin kohtiin:
•

Sivustomme käyttö tai kykenemättömyys sivustomme käyttöön.

•

Sivustomme sisällön käyttö tai siihen perustuva toiminta.

Yrityskäyttäjiä koskevat erityisesti seuraavat kohdat:
•

Liikevoiton, myynnin, liiketoiminnan tai tulojen menetys.

•

Liiketoiminnan keskeytyminen.

•

Odotettujen säästöjen menetys.

•

Liiketoimintamahdollisuuden, goodwill-arvon tai maineen menetys.

•

Muu epäsuora tai seurauksellinen menetys tai vahinko.

Jos olet kuluttajakäyttäjä, ota huomioon, että sivustomme on tarkoitettu ainoastaan koti- ja
yksityiskäyttöön. Sitoudut olemaan käyttämättä sivustoamme kaupallisiin tai liiketoimintaan liittyviin
tarkoituksiin. Emme vastaa mahdollisesta liikevoiton menetyksestä, liiketoiminnan menetyksestä,
liiketoiminnan keskeytymisestä tai liiketoimintamahdollisuuden menetyksestä.
Emme vastaa mistään menetyksestä tai vahingosta, jonka on aiheuttanut virus, hajautettu
palvelunestohyökkäys tai muu teknisesti haitallinen materiaali, joka voi saastuttaa tietokoneen,
tietokoneohjelmat, tiedot tai muun käyttäjän omistaman materiaalin johtuen sivustomme käytöstä,
sen sisällön lataamisesta tai sen sisältämästä linkistä toiseen sivustoon.
Emme vastaa niiden verkkosivustojen sisällöstä, joihin sivustossamme on linkit. Linkit eivät
tarkoita, että tuemme sivustoomme linkitettyjä verkkosivustoja. Emme vastaa näiden sivustojen
käytöstä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista.
Vastuuta koskevat rajoitukset ja poissuljennat ovat erilaiset koskien vastuuta, joka syntyy, jos
käyttäjälle toimitetaan käytettäviä tuotteita. Nämä vastuut on määritelty kohdassa Toimitusehdot

VIRUKSET
Internet ei ole täysin turvallinen viestintäkanava, emmekä voi taata, että sivustomme on turvallinen
tai että se ei sisällä virheitä tai viruksia. Käyttäjä on vastuussa laitteidensa ja ohjelmistojensa
ylläpidosta käyttäessään sivustoamme. Käyttäjällä tulee olla käytössään virustentorjuntaohjelma.
Käyttäjän ei tule väärinkäyttää sivustoamme tuomalla sinne tarkoituksellisesti viruksia, Troijan
hevosia, matoja, loogisia pommeja tai muuta materiaalia, joka on vahingollista tai teknisesti
haitallista. Käyttäjän ei tule yrittää päästä luvatta sivustoomme, palvelimelle, jonne sivustomme on
tallennettu tai muulle sivustoomme liitetylle palvelimelle, tietokoneelle tai tietokantaan. Käyttäjän ei
tule hyökätä sivustoomme palvelunestohyökkäyksen tai hajautetun palvelunestohyökkäyksen avulla.
Ilmoitamme tällaisesta toiminnasta asianmukaiselle viranomaiselle ja teemme yhteistyötä
viranomaisten kanssa hyökkääjän henkilöllisyyden paljastamiseksi. Rikkomustapauksessa
käyttäjän oikeus sivustomme käyttöön lakkaa välittömästi.
SIVUSTOOMME JOHTAVAN LINKIN LUOMINEN
Käyttäjä voi luoda sivustoomme johtavan linkin edellyttäen, että linkki luodaan oikeudenmukaisella ja
laillisella tavalla, joka ei vahingoita mainettamme eikä hyödynnä sitä.
Käyttäjä ei saa luoda linkkiä tavalla, joka antaa olettaa, että käyttäjän ja meidän välillä on yhteys,
hyväksyntä tai kannatus.
Sivustoamme ei ole luvallista kehystää mihinkään muuhun sivustoon ja sivustoomme johtavan linkin
tulee olla sellainen, että se johtaa sivustomme etusivulle.
Pidätämme oikeuden linkin luomisen kieltämiseen ilman ennakkoilmoitusta.
Verkkosivuston, jonne linkki luodaan, tulee olla kaikilla tavoin näissä verkkosivuston käyttöehdoissa
mainittujen sisältöstandardien mukainen.
KOLMANNEN OSAPUOLEN LINKIT JA MATERIAALI SIVUSTOSSAMME
Sivustomme sisältämät linkit muihin sivustoihin ja sivustossamme oleva kolmansien osapuolten
materiaali on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi käyttäjälle.
Emme vastaa tällaisten sivustojen ja materiaalien sisällöstä.
SOVELLETTAVA LAKI
[Kuluttajat: näitä käyttöehtoja sekä niiden sisältöä ja muotoa koskee Suomen lainsäädäntö. Me ja
käyttäjä hyväksymme, että yksinomainen tuomiovalta on Suomen tuomioistuimella. Yritykset: näitä
käyttöehtoja sekä niiden sisältöä ja muotoa (sekä mahdollisia sopimukseen liittymättömiä
erimielisyyksiä ja vaateita) koskee Suomen lainsäädäntö. Me ja käyttäjä hyväksymme, että
yksinomainen tuomiovalta on Suomen tuomioistuimella.
OTA YHTEYTTÄ
Voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä sivustomme Ota yhteyttä -osiossa mainittuja yhteystietoja.
Kiitos, että vierailit sivustossamme!

