JCAD OPISKELIJALISENSSIN LISENSSI- JA YLEISET TOIMITUSEHDOT
(“EHDOT”)
1 SOVELTAMISALA JA OSAPUOLET
Näitä Ehtoja sovelletaan Sopimuksiin (määritelty kohdassa 2),
joilla Quanttos Oy (“Toimittaja”) toimittaa Tuotteita ja/tai
Palveluita (kaikki määritelty alla kohdassa 2) opiskelijalle
(“Asiakas”). Toimittaja ja Asiakas ovat jäljempänä myös
“Sopijapuoli” tai “Sopijapuolet”.
2 MÄÄRITELMÄT
Seuraavilla termeillä on alla määritelty merkityssisältö, ellei
Sopimuksessa ole toisin sovittu: ”Dokumentaatio” tarkoittaa
Toimittajan Asiakkaalle kirjallisesti tai elektronisessa muodossa
Tuotteiden tai Palveluiden toimituksen yhteydessä toimittamia
tai Tuotteisiin sisältyviä käyttö- ja asennusohjeita ja muita
dokumentteja, mutta ei markkinointimateriaalia.
“Immateriaalioikeudet”
tarkoittaa
kaikkia
patentteja,
tavaramerkkejä, mallioikeuksia, tekijänoikeuksia (mukaan
lukien myös oikeus muuttaa niiden kohdetta ja siirtää oikeudet
edelleen), ovatpa edellä mainitut rekisteröityjä tai eivät, sekä
kaikki niiden rekisteröimistä koskevat hakemukset sekä muut
aineettomat oikeudet minkä tahansa oikeusjärjestelmän
mukaan.
”Kolmannen Osapuolen Tietokanta” tarkoittaa kolmannen
osapuolen tietokantoja, kuten tarjouslaskentatietokantoja,
yksikkökustannuskirjan tietokantoja tai syöttösivuja tai niitä
vastaavia tai korvaavia tuotteita, joita tarvitaan Tuotteen
käyttämiseksi.
“Palvelut” tarkoittaa Sopimuksessa sovittuja tai muuten
Sopijapuolten kirjallisesti Toimittajan toimitettavaksi sopimia
palveluita, kuten Tuotteen asennusta, konsultaatiota tai tuki- ja
ylläpitopalvelua. Palvelut on hinnoiteltu erikseen, eivätkä ne
sisälly Sopimuksen mukaisiin käyttöoikeusmaksuihin, jollei
näissä Ehdoissa muuta sovita.
”Palveluaika” tarkoittaa Sopimuksessa sovittua palveluaikaa,
jolloin Toimittaja toimittaa sovitut Palvelut. Palveluaika voi olla
eri Palveluille eri. Jollei Palveluaikaa ole sovittu Sopimuksessa,
on se arkisin 09:00-16:00 Suomen aikaa lukuun ottamatta
yleisiä vapaapäiviä.
“Sopimus” tarkoittaa sopimusta, jossa sovitaan Tuotteiden
ja/tai Palveluiden toimittamisesta Asiakkaalle, kuten (i)
Sopijapuolten allekirjoittamaa sopimusta, (ii) Toimittajan
tarjousta, jonka Asiakas on hyväksynyt; tai (iii) Asiakkaan
tilausta, jonka Toimittaja on hyväksynyt esimerkiksi alkamalla
toimituksen.
”Tuote” tarkoittaa Sopimuksessa Toimittajan Asiakkaalle
toimitettavaksi sovittua ohjelmistoa, siten kuin se on määritelty
toimitushetken mukaisessa Dokumentaatiossa, mukaan lukien
Tuotteen uudet versiot, päivitykset ja muutokset, jotka
Toimittaja toimittaa Asiakkaalle Sopimuksen tai tuki- tai
ylläpitotukipalvelun perusteella. Tuote toimitetaan vain
konekielisessä muodossa ja on aina valmisohjelmisto. Tuote voi
sisältää avointa lähdekoodia, joiden ehdot on määritelty
Tuotteessa.
”Ohjelmistopäivitys”
tarkoittaa
Toimittajan
yleisesti
asiakkailleen julkaisemaa Tuotteen muutosta, jolla korjataan
Virheitä ja joka voi sisältää myös uusia toiminnallisia piirteitä
tai toiminnallisuuksien muutoksia. Mikäli on epäselvyyttä, onko
kyseessä Ohjelmistopäivitys vai Uusi Versio, ratkaisee
Toimittajan päätös.
”Uusi Versio” tarkoittaa Toimittajan yleisesti asiakkailleen
julkaisemaa uudella tai uusilla toiminnallisilla piirteillä
laajennettua Tuotetta ja/tai Tuotetta, jossa on aikaisempien
toiminnallisten piirteiden tai toiminnallisuuksien olennaisia
muutoksia.
Mikäli
on
epäselvyyttä,
onko
kyseessä
Ohjelmistopäivitys vai Uusi Versio, ratkaisee Toimittajan
päätös.
“Virhe” tarkoittaa toisinnettavissa olevaa vikaa tai puutetta,
minkä johdosta Tuote ei ole toimi olennaisesti sillä tavoin, ku
ten Dokumentaatiossa on määritelty.
3 TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN

3.1 Tuotteet toimitetaan joko postitse tai sähköisesti.
Toimitusaika on 14 vuorokautta Sopimuksen voimaantulosta tai
siitä päivästä, jolloin Toimittaja on vahvistanut Asiakkaan
tilauksen kirjallisesti.
3.2 Tuotteiden ja Dokumentaation toimitusehto on ExWorks
Toimittajan toimisto (Incoterms 2010). Asiakas asentaa
Tuotteet.
3.3 Jos Palveluihin kuuluu koulutusta, annetaan koulutus
sovituissa tiloissa Asiakkaan laitteilla ja lisensseillä. Jos
Palveluihin kuuluu koulutuspaketti, se on voimassa vuoden sen
tilauspäivämäärästä, ellei muuta ole sovittu kirjallisesti.
3.4 Jollei muuta kirjallisesti sovita, Palvelut annetaan
Palveluaikana. Palveluajan ulkopuolella annettuja Palveluita voi
koskea lisämaksu Toimittajan hinnaston mukaan.
4 LISENSSIMALLIT
4.1
Tuotteen
käyttöoikeus
on
Vuokralisenssi,
jolloin
käyttöoikeus
on
voimassa
määräaikaisena
opiskelijatodistuksessa ilmi käyvän opiskelujakson ajan ellei
jompikumpi osapuoli irtisano sopimusta kirjallisella ilmoituksella
yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Tuki- ja ylläpitopalvelu
sisältyy lisenssiin ilman eri veloitusta.
5 KÄYTTÖOIKEUS
5.1 Omistusoikeus ja kaikki Immateriaalioikeudet Tuotteisiin,
Palveluihin ja Palveluiden tuloksiin ja Dokumentaatioon, sekä
niiden kaikkien kopioihin, muutoksiin, käännöksiin ja
johdannaisiin ovat Toimittajan tai sen toimittajien omaisuutta.
5.2 Sopimuksen mukaiset hinnat suorittamalla edellyttäen, että
Asiakas noudattaa näitä Ehtoja, Asiakkaalla on ei-yksinomainen
ja ei
siirrettävissä
oleva
oikeus
käyttää
Tuotteita
niiden
suunniteltujen käyttöominaisuuksien mukaisesti Asiakkaan
sisäisessä käytössä käyttöohjedokumentaation mukaisesti.
Käyttöoikeus on työasemakohtainen ja Tuotetta ei saa käyttää
yhdellä lisenssillä samanaikaisesti useammassa kuin yhdessä
työasemassa tai useamman henkilön toimesta. Asiakkaalla ei
ole oikeutta käyttää Tuotteita tarjotakseen niiden tai niiden
tuottamien tietojen käyttämistä koskevia palveluita kolmansille
osapuolille tai muutoin jaella Tuotteita tai niiden tuottamia
tietoja kolmansille osapuolille.
5.3 Jollei Sopimuksessa muuta sovita, Asiakkaalla on
käyttöoikeus Asiakkaalle lisensoidun Tuotteen perusversioon.
5.4 Asiakas saa käyttää Dokumentaatiota sisäisesti tukeakseen
em. lisensoitua Tuotteen käyttöä yksinomaan Asiakkaan
lukuun.
5.5 Asiakas ei saa korjata tai muuten muuttaa Tuotteita tai
Dokumentaatiota.
Asiakkaalla
ei
ole
oikeutta
käänteisanalysoida, dekompiloida tai muutoin yrittää johtaa
lähdekoodia Tuotteista. Asiakkaalla on oikeus valmistaa
Tuotteista yksi (1) varmuuskopio, mutta ei muuten kopioida
Tuotteita kuin niiden käyttämiseksi Sopimuksen mukaisesti.
5.6 Asiakkaan tulee kustannuksellaan hankkia laitteistot,
yhteydet, ohjelmistot sekä tietoturva, jotka ovat tarpeen
Tuotteen käyttämiseksi Toimittajan kulloinkin asettamien
vaatimusten mukaisesti.
5.7 Asiakas huomioi, että Tuotteen käyttäminen edellyttää
Kolmannen Osapuolen Tietokantojen käyttämistä ja niiden
hankkimista seuraavan kohdan mukaisesti.
6 KOLMANNEN OSAPUOLEN TIETOKANNAT
Tuotteen käyttäminen voi edellyttää Kolmannen Osapuolen
Tietokantojen käyttämistä ja Asiakkaan tulee hankkia
käyttöoikeus niihin niiden toimittajalta. Toimittaja ei ole
missään vastuussa Kolmannen Osapuolen Tietokantojen
sisällöstä, toimivuudesta tai aiheuttamista vahingoista.
Kolmannen Osapuolen Tietokantoja toimittavat tällä hetkellä

Insinööritoimisto Vesi & Watti Oy, Sähköinfo Oy, Tapals Oy ja
STK Tietopalvelut Oy.
7 SUOJAUSMENETELMÄT
7.1 Asiakkaan Tuotteiden käyttö edellyttää, että Asiakkaan
käyttöoikeus ja sen ehtojen noudattaminen tarkistetaan
Toimittajan käyttämällä suojausmenetelmällä. Asiakas sitoutuu
Toimittajan
kulloinkin
määrittämään
käyttöoikeuden
tarkistamisen menetelmään. Tarkistamisen menetelmä voi olla
esimerkiksi,
keskitetty
suojaus,
jolloin
käyttöoikeus
tarkistetaan Tuotetta käynnistäessä Toimittajan tai sen
alihankkijan palvelimelta.
8 TAKUU
8.1 Toimittaja pyrkii korjaamaan Asiakkaan Toimittajalle
takuuaikana kirjallisesti ilmoittamat Virheet Ehtojen 10 kohdan
mukaisesti veloituksetta. Takuuaika on kolmekymmentä (30)
päivää Tuotteen ensimmäisestä toimituspäivästä. Takuu ei kata
myöhempiä Uusia Versioita tai Ohjelmistopäivityksiä.
8.2 Toimittajan vastuu Virheistä rajoittuu tämän kohdan
mukaisten
takuuvelvoitteiden
täyttämiseen.
Takuun
päättymisen jälkeen Toimittajan vastuu Virheistä rajoittuu tukija ylläpitopalvelun velvoitteisiin. Asiakas vastaa Tuotteen
soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa.

tarvikkeet ja tiedot, jotka Toimittaja
ylläpitopalvelun
suorittamiseen
tai
täyttämiseen.

tarvitsee tuki- ja
takuuvelvoitteiden

10.3 Toimittaja tekee korjaukset valintansa mukaan
toimipisteestään käsin tai muulla tarkoituksenmukaisella
tavalla.
10.4 Tuki- ja ylläpitopalvelu tai takuu ei kata sellaisen Virheen
korjausta, joka on aiheutunut: (a) ulkoisesta syystä kuten
onnettomuudesta tai sähkö- tai ilmastointihäiriöstä; (b)
virheellisestä käytöstä tai asennuksesta tai laiminlyönnistä
käyttöohjeiden tai Sopimuksen ehtojen noudattamisessa; (c)
muun kuin Toimittajan tekemästä muutoksesta tai korjauksesta
Tuotteeseen; tai (d) muusta kuin Toimittajan tuotteesta tai
palvelusta. Toimittajalla ei ole myöskään muuta vastuuta
Virheistä tai muuta vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat yllä
mainituista syistä.
10.5 Tuki- ja ylläpitopalvelu tai takuu edellyttää, että Tuotetta
käytetään Dokumentaatiossa määritellyssä tai muussa
Toimittajan määrittämässä käyttöympäristössä.
10.6 Jos Asiakkaan ilmoittaman Virheen korjaaminen ei kuulu
tuki- ja ylläpitopalvelun tai takuu piiriin, Toimittajalla on oikeus
veloittaa Virheen etsimisestä ja korjaamisesta sovittujen
veloitusperusteiden tai hinnastonsa mukaisesti.

9 TUKI- JA YLLÄPITOPALVELU

11 HYVÄKSYMINEN

9.1 Sopimuksen voimassaollessa Asiakkaalla on mahdollisuus
ilmoittaa Virheistä Toimittajalle Toimittajan ilmoittamiin
HelpDesk-palvelun sähköpostiosoitteisiin ja puhelinnumeroihin.
Puhelinnumerot päivystävät ja virheraportteja tarkastellaan ja
korjaustoimenpiteitä suoritetaan Palveluaikana. Tuki- ja
ylläpitopalveluun soveltuvat myös Ehtojen 10 kohdan ehdot.

11.1 Asiakkaan on ilmoitettava Virheet Toimittajalle kirjallisesti
ilman aiheetonta viivytystä. Asiakkaan on ilmoitettava ja
Toimittajan pyytäessä tarkemmin kuvattava, miten Virhe
ilmenee.

9.2 Toimittaja vastaa tuen ja ylläpidon saatavuudesta tuki- ja
ylläpitopalvelun voimassaolon ajan, mutta kuitenkin enintään
kahdentoista (12) kuukauden ajan Tuotteen Uuden Version
julkaisemisesta.
9.3 Tuki- ja ylläpitopalvelu sisältää Asiakkaan oikeuden asentaa
ja
ottaa
käyttöön
Tuotteen
Uudet
Versiot
ja
Ohjelmistopäivitykset, mutta jos Tuotteeseen tulee kokonaan
uusia toiminnallisuuksia tai toiminnallisia piirteitä, voidaan
niistä veloittaa lisämaksu Toimittajan hinnaston tai sovitun
hinnan mukaisesti. Asiakas voi ladata Tuotteen Uudet Versiot ja
Ohjelmistopäivitykset pääsääntöisesti Toimittajan Extranetpalvelusta.
9.4 Tuki- ja ylläpitopalvelu sisältää Toimittajan laatimien JCADverkkoluentojen ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävissä olevan
käyttöoikeuden Asiakkaan sisäiseen käyttöön, että Asiakas voi
saada luentojen kautta tukea näiden Ehtojen mukaiseen
lisensoituun Tuotteen käyttöön.
9.5 Tuki- ja ylläpitopalvelu ei koske Kolmannen Osapuolen
Tietokantoja. Jos Sopimuksessa on sovittu, että tuki- ja
ylläpitopalvelua annetaan Kolmannen Osapuolen Tietokannalle,
jollei muuta ole Sopimuksessa sovittu, Kolmannen Osapuolen
Tietokantojen osalta Toimittajan velvoitteet rajoittuvat niihin
toimenpiteisiin, jotka kyseisten tietokantojen valmistajan ja
Toimittajan
välisen
tukipalvelusopimuksen
perusteella
Toimittajalla on kohtuudella mahdollista suorittaa.
10 TUKI- JA YLLÄPITOPALVELUN JA TAKUUN MUUT
EHDOT
10.1 Toimittaja tekee kaupallisesti kohtuulliset toimenpiteet
korjatakseen Virheet, ja voi valintansa mukaan vaihtoehtoisesti
toimittaa korvaavan Tuotteen asennettavaksi Asiakkaan
toimesta. Toimittaja voi korjata vähäisiksi katsomansa Virheet
seuraavissa
Tuotteen
Uusissa
Versioissa
tai
Ohjelmistopäivityksissä. Korjaaminen voi tapahtua myös
kiertämällä Virhe tai toimittamalla Asiakkaalle kirjalliset ohjeet,
joilla Virhe kierretään, jos tämä voi tapahtua ilman
lisäkustannuksia ja olennaista haittaa Asiakkaalle.
10.2 Asiakkaan on ilmoitettava ja Toimittajan pyytäessä myös
kuvattava, miten Virhe ilmenee. Asiakkaan on luovutettava
veloituksetta Toimittajan käyttöön sellaiset Asiakkaan hallussa
olevat tilat, tietovälineet ja muut Tuotteiden käyttöön liittyvät

11.2 Tuotteen ja Palveluiden toimitus katsotaan hyväksytyksi,
mikäli (i) Asiakas ei tee kirjallista ilmoitusta Virheistä
neljäntoista (14) päivän kuluessa Tuotteen ja/tai Palveluiden
toimituksesta, (ii) kun Asiakas ilmoittaa hyväksyvänsä
toimituksen; (iii) kun Toimittaja on korjannut Asiakkaan em.
tavalla ja ajassa ilmoittamat hyväksymisen estävät Virheet, tai
(iv) Asiakas on ottanut Tuotteen tai Palvelun tuloksen
tuotantokäyttöön.
11.3 Virheet, jotka eivät olennaisesti haittaa Tuotteen
käyttämistä, eivät ole esteenä toimituksen hyväksymiselle,
mutta Toimittaja korjaa ne takuun mukaisesti.
13 SALASSAPITO
13.1 Sopijapuolet sitoutuvat (i) pitämään luottamuksellisena
toisen Sopijapuolen luottamukselliseksi merkitsemän tiedon ja
sellaisen tiedon jonka vastaanottavan Sopijapuolen tulisi
kohtuudella ymmärtää luottamukselliseksi tiedon paljastamisen
olosuhteista tai tiedon laadusta johtuen (”Luottamuksellinen
Tieto”); (ii) olemaan paljastamatta toisen Sopijapuolen
Luottamuksellista Tietoa kenellekään kolmannelle osapuolelle ja
(iii) olemaan käyttämättä tai hyödyntämättä mitään toisen
Sopijapuolen Luottamuksellista Tietoa muuten kuin Sopimuksen
tarkoituksen toteuttamiseksi. Toimittajalla on oikeus luovuttaa
Asiakkaan
Luottamuksellisia
Tietoja
alihankkijoilleen
Sopimuksen tarkoituksen toteuttamiseksi edellytyksellä, että
Toimittaja
on
sopinut
alihankkijoidensa
kanssa
tätä
salassapitovelvoitetta
olennaisesti
vastaavasta
salassapitovelvoitteesta.
13.2 Em. luottamuksellisuusvelvollisuudet eivät koske tietoa (i)
joka on tiedon paljastamisen hetkellä tai tulee myöhemmin
yleisesti tunnetuksi tai yleisön saataville ilman tiedon
vastaanottaneen Sopijapuolen laiminlyöntiä; (ii) joka oli tiedon
vastaanottaneen Sopijapuolen hallussa ilman sitä koskevaa
salassapitovelvollisuutta ennen tiedon saamista toiselta
Sopijapuolelta; (iii) jonka tiedon vastaanottanut Sopijapuoli saa
kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta; (iv)
jonka tiedon vastaanottanut Sopijapuoli on todistettavasti
luonut itsenäisesti toisen Sopijapuolen Luottamuksellista Tietoa
käyttämättä; tai (v) jonka vastaanottanut Sopijapuoli on
viranomaisen tai tuomioistuimen päätöksen tai muuten
lainsäädännön nojalla velvollinen ilmaisemaan. Rajoittamatta
edellä olevaa, Toimittajalla on oikeus käyttää mihin tahansa
tarkoitukseen yleistä kokemusta ja ammattitaitoa, joka on

kehittynyt sen tai sen alihankkijoiden
Sopimuksen mukaisissa toimituksissa.

henkilökunnalle

13.3 Tämä kohta jää voimaan Sopimuksen päättymisen
jälkeenkin. Sopimuksen päättymisellä ei kuitenkaan ole
vaikutusta tähän kohtaan liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin,
jos voimassaolevasta lainsäädännöstä seuraa edellä sanottua
pidempi salassapitovelvollisuus.

opiskeluajan ajaksi, ellei jompikumpi osapuoli irtisano
sopimusta kirjallisella ilmoituksella yhden (1) kuukauden
irtisanomisajalla. Tuki ja ylläpito on voimassa lisenssiin
liittyvänä palveluna ilman eri veloitusta sikäli kun käyttöoikeus
on tämän mukaisesti voimassa.
16.1.2 Edellä mainittu voimassaolo ja ilmoitusaika soveltuvat
myös muihin jatkuviin Palveluihin.

14 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

16.2 Irtisanominen syyn perusteella

14.1. Toimittaja kerää, säilyttää ja tallentaa henkilötietoja
tietosuoja- asetuksen 5 artiklan mukaisesti lainmukaisesti,
asianmukaisesti sekä rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.
Tietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta
varten, eikä niitä käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten
kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Rekisteröidyllä on oikeus
vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

16.2.1 Kumpi tahansa Sopijapuoli voi irtisanoa Sopimuksen
välittömästi kirjallisella ilmoituksella, mikäli:
a) toinen Sopijapuoli rikkoo Sopimusta olennaisesti eikä korjaa
rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan
toiselta Sopijapuolelta kirjallisen vaateen rikkomuksen
korjaamisesta, jossa vaateessa ilmoittava Sopijapuoli ilmoittaa
aikomuksestaan tai mahdollisesta aikomuksestaan irtisanoa
sopimus, jollei rikkomusta ole korjattu kyseisessä ajassa, tai
b) toinen Sopijapuoli on konkurssissa, selvitystilassa, lopettaa
aktiivisen liiketoimintansa, lopettaa opiskelun tai on muuten
kuin tilapäisesti maksukyvytön.

14.2. Toimittaja poistaa rekisteröidyn tiedot rekisteristä, mikäli
asianomainen itse lakiin perustuen vaatii toimittajaa
poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan
poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen
viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää
toimittajaa säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut
Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.
15 IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAUKSET
15.1 Toimittaja on velvollinen puolustamaan kustannuksellaan
Asiakasta, jos Asiakasta vastaan esitetään väite siitä, että Tuote
loukkaa
Suomessa
kolmannen
osapuolen
immateriaalioikeuksia, edellyttäen, että Asiakas välittömästi
ilmoittaa kirjallisesti Toimittajalle väitteestä ja antaa
Toimittajan käyttää vastaajan yksinomaista puhevaltaa sekä
antaa Toimittajalle Toimittajan pyynnöstä ja kohtuullisella
kustannuksella kaikki tarpeelliset tiedot ja avun sekä
tarpeelliset valtuutukset. Toimittaja vastaa tuomittujen tai
Toimittajan sopimien korvausten maksamisesta kolmannelle
osapuolelle, jos Asiakas on menetellyt edellä kerrotun
mukaisesti.
15.2 Jos Toimittaja perustellusti katsoo tai oikeudenkäynnissä
on todettu, että Tuote loukkaa kolmannen osapuolen
immateriaalioikeuksia Suomessa, Toimittajalla on oikeus ja
velvollisuus kustannuksellaan ja valintansa mukaan joko (a)
hankkia Asiakkaalle oikeus jatkaa Tuotteen käyttämistä, (b)
vaihtaa Tuote sitä olennaisesti vastaavaan tuotteeseen tai
palveluun tai (c) muuttaa Tuotetta siten, että oikeudenloukkaus
lakkaa ja muutettu Tuote on edelleen olennaisesti Sopimuksen
mukainen. Jos mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole
mahdollista Toimittajalle kohtuullisin ehdoin, Asiakkaan on
lopetettava Toimittajan pyynnöstä Tuotteen käyttö ja
palautettava se, ja Toimittajan on hyvitettävä Asiakkaan
Tuotteesta maksama arvonlisäveroton hinta toteutunutta
käyttöaikaa vastaavalla osuudella vähennettynä. Käyttöajaksi
katsotaan sovitun perussopimuskauden pituutta vastaava aika.
15.3 Toimittaja ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka (a)
tehdään Asiakkaan konserniyhtiön toimesta; (b) johtuu muun
kuin Toimittajan Tuotteeseen tekemästä muutoksesta tai
Asiakkaan kirjallisesti antamien ohjeiden noudattamisesta; (c)
johtuu Tuotteen käyttämisestä yhdessä muun kuin Toimittajan
toimittaman tuotteen tai palvelun kanssa; tai (d) olisi voitu
välttää käyttämällä Toimittajan Asiakkaan käyttöön ilman
erillistä
veloitusta
tarjoamaa
Uutta
Versioita
tai
Ohjelmistopäivitystä tai Tuotetta olennaisesti vastaavaa
tuotetta tai palvelua.
15.4 Tämän kohdan mukainen Toimittajan vastuu ei kuitenkaan
sisällä vastuuta Tuotteeseen sisältyvän avoimen lähdekoodin
osalta.
15.5 Toimittajan vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksista
rajoittuu tässä kohdassa sovittuun.
16 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN
16.1 Käyttöoikeuden voimassaolo
16.1.1 Sopimuksen kohteena oleva lisenssi antaa Asiakkaalle
käyttöoikeuden
Tuotteeseen/Tuotteisiin
määräaikaisen

16.3 Voimassaolon päättymisen seuraukset
a) Sopimuksen voimassaolon päättyessä, mikäli Tuotteen
käyttöoikeus päättyy, Asiakas palauttaa kaikki kopiot
Tuotteesta ja Dokumentaatiosta kustannuksellaan Toimittajalle,
tai Toimittajan valinnan mukaan tuhoaa ne kustannuksellaan.
17 MUUT EHDOT
17.1 Referenssoikeus ja Sopimuksen siirtäminen
Toimittajalla on oikeus käyttää Asiakasta ja Asiakkaalle
toimitettuja
Tuotteita
ja
Palveluita
markkinoinnissaan
referenssinä.
17.2 Sopimuksen siirtäminen ja alihankkijat
Kumpikaan Sopijapuoli ei voi siirtää Sopimusta kolmannelle
osapuolelle ilman toisen Sopijapuolen kirjallista etukäteistä
suostumusta. Toimittajalla on kuitenkin oikeus siirtää Sopimus
ilman Asiakkaan suostumusta siirronsaajalle, mikäli Toimittajan
liiketoiminta kokonaisuudessaan tai osittain siirtyy, taikka
konserniyhtiölleen. Toimittaja saa käyttää alihankkijoita.
Sopijapuoli vastaa alihankkijansa toiminnasta kuin omastaan.
17.3 Vientirajoitukset
Asiakas
sitoutuu
noudattamaan
lakeja
ja
viranomaismääräyksiä, jotka koskevat Tuotteiden ja teknisen
tiedon vientiä, sekä olemaan muutoinkin luovuttamatta
Tuotteita tai teknistä tietoa kolmannelle osapuolelle, jolle
luovuttaminen loukkaa lakeja tai viranomaismääräyksiä.
17.4 Voimaan jäävät ehdot
Sopimuksen voimassaolon päättyessä jäävät voimaan ehdot,
jotka
koskevat
Immateriaalioikeuksia,
salassapitoa,
vastuunrajoituksia sekä tämä kohta ”Muut ehdot”. Myös muut
Sopimuksen ehdot, joiden luonteensa vuoksi tulee jäädä
voimaan Sopimuksen päättymisestä huolimatta, jäävät
voimaan.
17.5 Etusija
17.5.1 Sopimuksen dokumenttien etusijajärjestys on seuraava
niin,
että
pienempinumeroinen
pätee
ennen
suurempinumeroista:
1. Sopimuksen päärunko
2. Nämä Ehdot
3. Sopimuksen muut liitteet
17.6 Koko sopimus
Sopimus kattaa kaikki Sopimuksen aihetta koskevat ehdot, ja
se korvaa aikaisemmat tarjoukset ja markkinointimateriaalin
sekä muut tahdonilmaisut Sopimuksen aiheesta.
17.7
Sopimuksen
luopuminen

muuttaminen

ja

oikeuksista

Kaikki muutokset Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti. Jos
Sopijapuoli ei käytä Sopimuksen mukaista oikeuttaan, ei tätä
tulkita siten, että Sopijapuoli olisi luopunut käyttämästä
sanottua oikeuttaan.

17.8 Sopimuksen osittainen pätemättömyys
Jos jokin Sopimuksen kohta todettaisiin pätemättömäksi, jää
Sopimus muilta osin voimaan. Sopijapuolten tulee muuttaa
pätemätöntä kyseistä kohtaa ja Sopimusta tulee tulkita siten,
että alkuperäisen ehdon tarkoitus säilyy mahdollisimman
pitkälti.
17.9 Ylivoimainen este
Sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä, virheistä tai vahingoista,
jotka johtuvat kyseisen Sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien
ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida
edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka
seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai
voittaa. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi luonnonmullistukset,
sähkö- tai linjakatkokset, häiriöt Internet- tai muussa yleisessä
verkko- tai tietoliikenteessä, tietoturvahyökkäykset, lakot ja
muut
työtaistelutoimenpiteet
tai
viranomaismääräykset.
Työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös
silloin, kun Sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.
Myös alihankkijoita kohdanneet vastaavat ylivoimaiset esteet
katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi.
17.10 Riitojen ratkaiseminen
Sopimuksesta
aiheutuvat
riidat
ratkaistaan
lopullisesti
välimiesmenettelyssä
Keskuskauppakamarin
välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Riidan ratkaisee yksi
välimies. Rahamääräistä saatavaa koskeva vaatimus voidaan
kuitenkin ratkaista myös vastaajan kotipaikan yleisessä
tuomioistuimessa, jos vastaaja ei kiistä maksuvelvoitettaan. Jos
sopijapuolet siitä kirjallisesti sopivat, sopimuksesta aiheutuvat
riidat ratkaistaan yleisessä

