VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT
Tämä www.sagafurs.com -verkkosivusto on Saga Furs Oyj:n ylläpitämä verkkosivusto
(”Verkkosivusto”). Verkkosivuston käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä
Verkkosivuston käyttöä säänteleviä ehtoja, määräyksiä ja ilmoituksia.
Käyttämällä Verkkosivustoa käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja, määräyksiä ja
ilmoituksia, mukaan lukien näihin ja Verkkosivustoon myöhemmin mahdollisesti tehtävät
muutokset. Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjä ei käytä Verkkosivustoa mihinkään lainvastaiseen
käyttötarkoitukseen tai muuhun tarkoitukseen, mikä olisi kiellettyä näiden ehtojen, määräyksien
ja ilmoituksien nojalla.
Saga Furs Oyj voi koska tahansa keskeyttää, pysäyttää tai lopettaa käyttäjän pääsyn
Verkkosivustolle. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, määräyksiä ja ilmoituksia, käyttäjän
tulee välittömästi poistua Verkkosivustolta. Käyttäjää kehotetaan lukemaan nämä käyttöehdot
läpi säännöllisin väliajoin, sillä käyttöehtoja voidaan muuttaa aika ajoin ja ilman erillistä
ilmoitusta.
Mikäli käyttäjä havaitsee Verkkosivustolla virheitä, käyttäjää pyydetään informoimaan tästä Saga
Furs Oyj:tä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@sagafurs.com.
TEKIJÄNOIKEUS JA TAVARAMERKIT
Verkkosivuston sisältö on suojattu suomalaisilla ja kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla ja
sopimuksilla. Tekijänoikeus Verkkosivustolla olevaan aineistoon, mukaan lukien rajoituksetta
teksti, valokuvat, elokuvat, musiikki ja tietokoneohjelmat, kuuluu Saga Furs Oyj:lle. Kaikenlainen
Verkkosivustolla olevan materiaalin kopioiminen, muokkaaminen, hyödyntäminen, siirtäminen,
tallentaminen ja jakelu missä muodossa tahansa on ankarasti kielletty, ellei nimenomaisesti toisin
mainita tai sovita. Saga Furs Oyj pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole
tässä myönnetty.
Verkkosivustolla esiintyvät liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit,
tuote- ja palvelunimet, sloganit ja logot ovat Saga Furs Oyj:n tai mahdollisen kolmannen tahon
omaisuutta eikä niitä saa käyttää millään tavalla ilman Saga Furs Oyj:n tai asianomaisen
kolmannen tahon etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tämän Verkkosivuston käyttö ei muodosta
minkäänlaista käyttöoikeutta eikä oikeutta käyttää jotain Verkkosivustossa esiintyvää
tavaramerkkiä, liiketunnusta, tuote- tai palvelunimeä, slogania tai logoa ilman Saga Furs Oyj:n
tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ
Verkkosivusto on tarkoitettu ainoastaan käyttäjän henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön,
ellei muuta ole ilmoitettu.

Saga Furs Oyj, P.O.Box 4, FI-01601 Vantaa, Finland. Visiting address. Martinkyläntie 48, Vantaa, Finland
Tel. +358 9 84 981, Fax +358 9 849 8319, www.sagafurs.com · Business Identity Code 0115411-6, Domicle: Vantaa. VAT No. FI 01154116

Verkkosivuston sisältämien lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen
käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittua sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä
käytettäessä.
LINKIT KOLMANNEN OSAPUOLEN VERKKOSIVUSTOIHIN
Verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien omistamiin tai ylläpitämiin
verkkosivustoihin. Saga Furs Oyj tarjoaa linkit vain käyttäjän mukavuutta ajatellen. Käyttäjän
siirtyessä tällaisille sivuille käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset
käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy myös,
että sivut eivät ole Saga Furs Oyj:n hallinnassa, eikä Saga Furs Oyj:llä ole mahdollisuuksia
vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Koska Saga Furs Oyj ei voi valvoa
tällaisia verkkosivustoja, Saga Furs Oyj ei vastaa tällaisiin ulkoisiin sivustoihin pääsystä, eikä
niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten
verkkosivustojen kautta. Saga Furs Oyj ei myöskään ole vastuussa tai
vahingonkorvausvelvollinen, suoraan taikka välillisesti, vahingosta tai menetyksestä, joka on
aiheutunut kolmannen osapuolen verkkosivustoilla tai niiden kautta saatavana olevan sisällön,
tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta.
TOIMITETTU AINEISTO
Mikäli käyttäjä lähettää aineistoa Saga Furs Oyj:lle esimerkiksi sähköpostitse tai Verkkosivuston
kautta, käyttäjän tulee kohtuullisin toimenpitein varmistaa ennen aineiston toimittamista, että
hänen toimittamansa aineisto (a) ei sisällä mitään laitonta, oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta tai
muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, ja (b) ei sisällä viruksia tai muita saastuttavia tai tuhoavia
ominaisuuksia. Käyttäjän on lisäksi varmistettava, että hän omistaa kaikki oikeudet Saga Furs
Oyj:lle toimittamaansa aineistoon tai muuten hallitsee niitä ja että Saga Furs Oyj voi käyttää,
julkaista, muokata ja jaella kyseistä aineistoa ilman erillistä korvausta käyttäjälle. Käyttäjä
sitoutuu olemaan ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin Saga Furs Oyj:tä vastaan liittyen hänen
Saga Furs Oyj:lle toimittamaansa aineistoon ja sitoutuu kohtuullisesti avustamaan Saga Furs
Oyj:tä mahdollisia ulkopuolisen tahon nostamia kanteita vastaan toteutettavassa puolustuksessa,
jotka johtuvat käyttäjän toimittamasta aineistosta sekä korvaamaan Saga Furs Oyj:lle tästä
aiheutuvat vahingot. Saga Furs Oyj ei tarkista käyttäjien lähettämän aineiston sisältöä eikä ole
siitä vastuussa. Saga Furs Oyj voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien
lähettämän aineiston Verkkosivustolta.
EI TAKUITA
Vaikka Saga Furs Oyj on kaikin kohtuullisin toimenpitein pyrkinyt varmistaman Verkkosivuston
sisältämän tiedon oikeellisuuden, käyttäjä on tietoinen, että tämä tieto voi olla epätarkkaa,
epätäydellistä tai vanhentunutta. Verkkosivuston sisältöä muutetaan aika ajoin ja Saga Furs Oyj
voi tehdä parannuksia ja/tai muutoksia Verkkosivustoon milloin tahansa.
Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että (a) Verkkosivuston käyttäminen ja hyödyntäminen tapahtuu
käyttäjän omalla vastuulla; (b) Verkkosivusto tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ilman
minkäänlaisia takuita; (c) Saga Furs Oyj ei takaa, että (I) Verkkosivusto vastaa käyttäjän
odotuksia, (II) Verkkosivusto on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai
virheettömästi, tai (III) informaation oikeellisuus ja laatu, jotka käyttäjä on saanut
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Verkkosivuston kautta, vastaa käyttäjän odotuksia; (d) käyttäjä vastaa yksin
tietojärjestelmäänsä koskevasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu sisällön
lataamisesta Verkkosivustolta; ja (e) mikään neuvo tai informaatio, kirjallisena tai suullisena,
jonka käyttäjä saa Saga Furs Oyj:ltä tai Verkkosivuston kautta ei muodosta mitään oikeudellisesti
sitovaa neuvoa tai takuuta.
VASTUUNRAJOITUS
KÄYTTÄJÄ YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY, ETTÄ SAGA FURS OYJ EI MISSÄÄN TILANTEESSA VASTAA
MISTÄÄN VÄLITTÖMÄSTÄ, VÄLILLISESTÄ, EPÄSUORASTA, SATUNNAISISTA TAI ERITYISESTÄ
VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN VIIVÄSTYS, KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEESTÄ VERKKOSIVUSTON
KÄYTTÖMAHDOLLISUUDESTA AIHEUTUNUT VAHINKO, TULOJEN, LIIKEARVON, KÄYTTÖOIKEUDEN
TAI TIEDON MENETYS TAIKKA MUU TALOUDELLINEN MENETYS, JOKA JOHTUU (A)
VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI SIITÄ, ETTEI SITÄ OLE VOITU KÄYTTÄÄ; (B)
VERKKOSIVUSTON KAUTTA SAADUSTA TIEDOSTA TAI INFORMAATIOSTA TAI VIESTISTÄ JOKA
ON VASTAANOTETTU VERKKOSIVUSTON KAUTTA; (C) OIKEUDETTOMASTA PÄÄSYSTÄ
TIEDONSIIRTOIHIN; TAI (D) MUISTA VERKKOSIVUSTOON LIITTYVISTÄ OLOSUHTEISTA, VAIKKA
TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU SAGA FURS OYJ:LLE.
SAGA FURS OYJ:N VASTUU ON ENINTÄÄN SUOMEN LAIN PAKOTTAVIEN SÄÄNNÖSTEN
MUKAINEN.
SOVELTUVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA
Näihin ehtoihin ja ilmoituksiin sekä käyttäjän ja Saga Furs Oyj:n väliseen suhteeseen sovelletaan
Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa, joko Helsingin
käräjäoikeudessa tai käyttäjän kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.
KÄYTTÖEHTOJEN VOIMAANTULO, MUUTOKSET JA YHTEYSTIEDOT
Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 28.2.2012 ja ovat voimassa toistaiseksi. Saga Furs Oyj varaa
itselleen oikeuden milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä käyttöehtoja, määräyksiä ja
ilmoituksia. Saga Furs Oyj:lla on myös oikeus milloin tahansa rajoittaa Verkkosivustolle pääsyä
sekä oikeus lopettaa Verkkosivuston ja sen avulla tarjottavien palvelujen tai näiden osien
tuottaminen.
Jos käyttäjällä on kysyttävää näistä käyttöehdoista, käyttäjä voi ottaa yhteyttä osoitteeseen Saga
Furs Oyj, Martinkyläntie 48, 01601 Vantaa, info@sagafurs.com, puh. (09) 849 81.
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