KOTISIVUKARTTA -PALVELUN YLEISET EHDOT

1. Yleisten ehtojen
soveltamisala

olevan hyvän tavan tai voimassaolevan lainsäädännön vastaisia
ilman korvausvelvollisuutta Käyttäjälle.
Käyttäjä vastaa kaikista hänelle annetuilla Palvelun
käyttäjätunnuksilla tehdyistä toimenpiteistä. Mikäli
Käyttäjä epäilee Palvelun käyttäjätunnuksien ajautuneen
ulkopuoliselle, on Käyttäjän välittömästi ilmoitettava
asiasta Yhtiölle.

Kotisivukartta palvelu (jäljempänä
Palvelu) on Oiva Partners Oü:n (jäljempänä
Yhtiö) tuottama ja ylläpitämä verkkopalvelu, jonka
avulla Palvelun käyttäjä (jäljempänä Käyttäjä) voi
luoda yksilöityjä karttoja. Nämä yleiset ehdot
muodostavat Yhtiön ja Käyttäjän välisen sopimuksen.

Käyttäjällä ei ole oikeutta jälleenmyydä Palvelussa
personoituja karttoja tai karttapohjia eikä toimia Palvelun jälleenmyyjänä
ilman erillistä sopimusta.

2. Palvelun sisältö

Kotisivukartta -palvelu on verkossa toimiva Palvelu, jonka avulla Käyttäjä
voi luoda ja laatia Palvelussa olevista karttapohjista omia personoituja
karttoja, jotka näytetään Käyttäjän omilla kotisivuilla. Palvelussa tarjotaan
Käyttäjälle kulloinkin Palveluun parhaiten soveltuvat ja saatavilla olevat
karttapohjat karttapohjia tarjoavilta karttaoperaattoreilta. Kulloinkin
tarjolla olevat karttapohjat ilmenevät Palvelun kotisivulta.
Karttapohjat tarjotaan Käyttäjälle karttaoperaattorin asettamien ehtojen
mukaisella tavalla. Karttaoperaattorin asettamat ehdot karttapohjan
käytölle ilmenevät karttaoperaattorin kotisivuilta.
Kulloinkin Palvelussa saatavilla ja käytössä olevat karttapohjat saattavat
vaihdella Palvelun aikana. Mikäli Käyttäjän valitsema karttapohja poistuu
Palvelusta, Yhtiö siirtää Käyttäjän personoiman kartan automaattisesti
toiselle karttapohjalle.
Palvelussa Käyttäjälle tarjotaan karttatyökalu, jota käyttäen Käyttäjä
voi lisätä haluamansa lisätiedot ja tehdä haluamansa merkinnät
karttapohjaan. Näin tehty Personointi on pääsääntöisesti siirrettävissä
sellaisenaan karttapohjalta toiselle karttapohjalle.
Karttapohjat ja Käyttäjän tekemät personoinnit säilytetään Yhtiön
palvelimilla, josta käsin ne julkaistaan Käyttäjän personoimassa
muodossa Käyttäjän osoittamilla kotisivuilla upotettuna objektina.
Vaihtoehtoisesti Käyttäjä voi julkaista kotisivuillaan Palvelussa
personoimansa kartan staattisena kuvana, jolloin karttaan ei päivity
automaattisesi Käyttäjän Palvelussa tekemät muutokset karttaan.
Palvelu tarjotaan Käyttäjän käytettäväksi sitoumuksetta ja sellaisena
kuin se kulloinkin ilmenee Palvelun kotisivulta. Yhtiö tuottaa Palvelun
haluamallaan ja kulloinkin parhaaksi katsomallaan tavalla sekä
mahdollisesti kehittää ja muuttaa Palvelun sisältöä taikka laatua
sopimuksen kestoaikana.
Yhtiöllä on oikeus lyhytaikaisesti keskeyttää, ilman hyvitysvelvollisuutta
Käyttäjälle, Palvelun tarjoaminen Palvelun päivittämisen, kehitystyön
tai muun vastaavan syyn johdosta. Yhtiöllä on myös oikeus lopettaa
Palvelun tarjoaminen, jolloin mahdolliset jo maksetut palvelumaksut
palautetaan siltä ajalta, millä Palvelu ei ole ollut Käyttäjän käytettävissä.

3. Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa Palvelussa personoimansa kartan sisällöstä sekä sen
julkaisemisesta, kartassa ilmoitetuista tiedoista ja siihen tehdyistä
merkinnöistä. Käyttäjän vastuulla on huolehtia, että kartan personointi
on tehty voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän tavan edellyttämällä
tavalla.

4. Yhtiön vastuu

Mikäli Palvelun käytöstä, Palvelun kautta julkaistusta kartasta taikka
siinä esitettyjen tietojen tai merkintöjen johdosta aiheutuu Käyttäjälle
tai Käyttäjän asiakkaalle vahinkoa, Yhtiö ei ole vastuussa vahingosta,
vaan vahingosta vastaa täysimääräisesti Käyttäjä. Yhtiön
vahingonkorvausvastuu suhteessa Käyttäjään on kaikissa tilanteissa
Käyttäjän maksama yhden vuoden palvelumaksu.

5. Sopimuksen kesto ja laskutus

Palvelua koskeva sopimus syntyy, kun Käyttäjä hyväksyy Yhtiön suullisen
tai kirjallisen tarjouksen Palvelusta tai Käyttäjä rekisteröityy Palvelun
Käyttäjäksi. Sopimuksen synnyttyä Käyttäjä sitoutuu maksamaan
ensimmäisen vuoden palvelumaksun. Tämän jälkeen sopimus on
voimassa toistaiseksi ja se päättyy, kun Käyttäjä jättää maksamatta
hänelle lähetetyn Palvelua koskevan laskun vuosittaisesta
palvelumaksusta. Yhtiöllä on oikeus katso sopimus päättyneeksi, mikäli
Käyttäjä ei ole maksanut hänelle lähetettyä laskua 30 päivän kuluessa
lähetyspäivästä.
Käyttäjältä laskutetaan ensimmäiseltä vuodelta sopimuksen
syntyhetkellä voimassa oleva palvelumaksu tai
erikseen
sovittu maksu. Seuraavina vuosina Käyttäjälle
lähetettävä lasku on kulloinkin voimassaolevan
p a l v e l u m a k s u n s u u r u i n e n . Ku l l o i n k i n
voimassaoleva palvelumaksu ilmenee
Palvelun kotisivuilta.
Käyttäjän päättäessä sopimuksen tai
Yhtiön katsoessa sopimuksen päättyneen,
Yhtiöllä on oikeus poistaa Käyttäjä sekä
Käyttäjän personoimat kartat Palvelusta
lopullisesti.

6. Sovellettava laki ja
oikeuspaikka

Sopimukseen ja erimielisyyksien ratkaisemiseen sovelletaan Suomen
lakia kuitenkin siten, että kansainvälisiä lainvalintasäännöksiä ei sovelleta.
Sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Suomessa yleisessä
oikeudessa, jossa ensiasteena on Helsingin käräjäoikeus.

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin
tarkoituksiin. Palvelun käyttö muihin tarkoituksiin on kielletty. Yhtiöllä
on oikeus poistaa Palvelusta karttojen personoinnit, joiden se katsoo
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