
LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS 
 
HUOMAUTUS: Ehdot uudistettiin 15. marraskuuta, 2016.    
 
Kiitos SMARTin valinnasta.   Nämä käyttöehdot on laillinen sopimus SMART Technologies ULC:n (jatkossa SMART, me, 
meidän tai meille) ja sinun (missä sinä tai sinun sisältää organisaation, jonka puolesta käytät tuotetta).    
 
Lausut ja takaat, että sinulla on valtuutus hyväksyä tämä sopimus, ja joka pätevänä sitoo organisaatiotasi ja varmistaa, 
että se noudattaa näitä ehtoja. Jos olet alaikäinen, vanhempasi ja holhoojasi täytyy hyväksyä nämä ehdot puolestasi ja 
sinun pitäisi käyttää tuotteitamme koulussa, jos koulusi, alueesi tai opettajasi on hankkinut pyydetyn suostumuksen 
henkilökohtaisten tietojen paljastamiseksi tietosuojakäytäntömme mukaisesti.   
 
Ohjelmistomme lisensoidaan, sitä ei myydä. Ellei sovellettavissa olevat anna sinulle enemmän oikeuksia, saat käyttää 
ohjelmistoa vain tämän sopimuksen nimenomaisesi sallimalla tavalla.   Sinun on noudatettava kaikkia lakeja ja teknisiä 
rajoituksia pyrkimättä kiertämään niitä, ja nämä mahdollistavat tuotteiden aktivoinnin tai käytön vain määrätyillä 
tavoilla. 
 
SMART MYÖNTÄÄ SINULLE, JA SINÄ HYVÄKSYT PERUUTETTAVISSA OLEVAN, EI-EKSKLUSIIVISEN JA EI-KOHDISTETTAVAN 
LISENSIN KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA SEURAAVIEN EHTOJEN ALAISENA: 
 
1. LISENSSIN PERUUTTAMINEN: Tämä lisenssi on voimassa, kunnes se peruutetaan tai irtisanotaan. Voit irtisanoa 

tämän sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla meille (katso osa 16). Jos et noudata tämän sopimuksen ehtoja, 
mukaan lukien linkkien ehdot, saatamme välittömästi peruuttaa lisenssisi ja irtisanoa tämän sopimuksen. 
Ohjelmistoa, tai sen osia voidaan tarjota tilauksen perusteella. Ellei tilauksia uudisteta, lisenssin tilaukset 
peruutetaan automaattisesti ja ohjelmisto (tilauksen osuudet) tai palvelu lakkaa toimimasta tilausjakson lopussa 
ilman erillistä huomautusta sinulle.   SMART saattaa milloin tahansa muokata tai keskeyttää (tilapäisesti tai 
pysyvästi) tuotteidemme muokkaamisen ja päivittämisen Ellei laki tai takuu velvoita, SMARTin ei tarvitse tarjota 
mitään tukea tai ylläpitoa sinulle, emmekä ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään 
tuotteidemme keskeyttämisestä tai lakkauttamisesta.   
 

2. KIELI.  Kaikki käännökset, joita saatamme tehdä, tehdään käyttömukavuuden vuoksi. Jos englanninkielisen ja muun 
kuin englanninkielisen version välillä on eroja, englanninkielinen versio on vallitseva ja hallitsee.  Jos et pysty 
käyttämään näitä ehtoja maasi virallisella kielellä, ota yhteyttä SMARTiin (osa 17), ja sinulle toimitetaan kopio. 
 

3. VALLITSEVA LAKI  Tätä sopimusta hallitaan, muodostetaan ja tulkitaan Albertan provinssin ja siellä sovellettavien 
Kanadan liittovaltion lakien mukaan, ilman, että lain periaatteita rikotaan.   Kaikki tästä sopimuksestatai siitä esiin 
tulevat ristiriidat välitetään ja käsitellään lopullisella ja sitovalla välimieskäsittelyllä Amerikan välimiesliiton sääntöjen 
(Säännöt) mukaisesti yhden välimieskäsittelijän toimesta osapuolien osapuolien sopimalla tavalla.   
 

4. POIKKEUSLUPA  Kaikki ja mitkä tahansa käsittelyt lain sallimilla tavoilla ristiriidan ratkaisemiseksi tai käräjöimiseksi 
täytyy suorittaa yksinomaan yksityisin perustein.  Ei asiakas eikä SMART vaadi minkään riita-asian kuulemista 
ryhmäkanteena, valamiesoikeutena, ayleisen syyttäjän nostamana kanteena tai minään muuna menettelynä, jossa 
jompikumpi osapuoli toimii tai aikoo toimia, edustavana tahona.   

 
5. LINKITETYT EHDOT  Sinua sitovat myös seuraavat ehdot.   

Käyttöehdot (http://www.smarttech.com/Home+Page/Legal/Legal+Notice ) 
Tietosuojakäytäntö (https://smarttech.com/Legal/Privacy+Policy )  

Jos linkitettyjen ehtojen ja tämän sopimuksen rungon ehtojen välillä on ristiriita tai eroavaisuuksia, tämän 
sopimuksen rungon ehdot vallitsevat.  Jos et pysty käyttämään näitä linkkejä, ota yhteyttä SMARTiin osassa 16 
listatussa osoitteessa, ja sinulle toimitetaan kopio. 

 
6. RAJOITETTU TAKUU.  SMART antaa asiakkaalle takuun, että ohjelmisto, oikein asennettuna ja käytettynä, toimii 

kohtuullisessa määrin julkaisemiemme teknisten tietojen mukaisena yhdeksänkymmenen (90) vuorokauden ajan 

https://smarttech.com/Legal/Privacy+Policy
http://www.smarttech.com/Home+Page/Legal/Legal+Notice
https://smarttech.com/Legal/Privacy+Policy


ostopäivästä lukien. Koskien huolto-ohjelmaan sisältyviä oikeuksia (jos on), asiakas ottaa vastuulleen kaikki 
tarvittavan ohjelmistolle tarvittavat päivitykset, huollot, korjaukset tai oikaisut ja niiden aiheuttamat kustannukset.   
SMARTin ainoa velvollisuus tämän rajoitetun takuun mukaan on SMARTin oman valinnan mukaan ja kustannuksella, 
joko: a) korvata asiakkaan maksama ostohinta viallisesta ohjelmasta tai b) korvata viallinen ohjelmisto ohjelmistolla, 
joka olennaisilta osin noudattaa sovellettavia SMARTin julkaisemia teknisiä tietoja.   Kaikilla korvaavilla ohjelmistoilla 
on jäljellä olevan alkuperäisen takuun mittainen takuuaika tai kolmekymmentä (30) vuorokautta, sen mukaan kumpi 
aika on pidempi.   
 

7. EI TAKUUTA  MUUTOIN, PAITSI OSASSA 6 MAINITUN RAJOITETUN TAKUUN OSALTA, OHJELMISTO TOIMITETAAN 
SELLAISENAAN JA SEN KÄYTTÖ ON ASIAKKAAN OMALLA VASTUULLA   JOLLEI SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA 
SÄÄNNÖKSISTÄ MUUTA JOHDU, SMART JA SEN ALIHANKKIJAT, LISENSOIJAT, JAKELIJAT JA JÄLLEENMYYJÄT 
KIISTÄVÄT KAIKKI OHJELMISTON JA SMART-TUOTTEIDEN JA NIIDEN KAIKKIEN KOMPONENTTIEN TAKUUT, SEKÄ 
NIMENOMAISET ETTÄ OLETETUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA OLETETUT TAKUUT TUOTTEEN SOPIVUUDESTA 
KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA, 
OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA JA TUKIPALVELUIDEN TOIMITTAMISESTA. SMART EI TAKAA, ETTÄ 
OHJELMISTON KÄYTTÖ ON TAI TULEE OLEMAAN VAPAA KESKEYTYKSISTÄ TAI VIOISTA TAI VASTAA ASIAKKAAN 
TARPEITA.   
 

8. EI KORVAUSVELVOLLISUUTTA  Jollei sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu, SMART ja sen 
alihankkijat, kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, lisensoijat, jakelijat ja jälleenmyyjät eivät ole vastuussa 
mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista, tyypillisistä, välillisistä tai seurauksellisista vahingoista, (mukaan 
lukien mutta rajoittamatta henkilö- ja omaisuusvahingot, liikevoiton menetys, tietosuojavahinko, korvaavien 
tavaroiden tai palvelujen toimitusvahinko, käytön menetysvahingot, datan menetys, vahingot, jotka johtuvat 
velvollisuuden suorittamisen epäonnistumisesta, mukaan lukien hyvässä uskossa toimimisesta tai järkevän 
huolellisuuden laiminlyönnistä, välinpitämättömyydestä tai muusta taloudellisesta menetyksestä), jotka johtuvat 
ohjelmiston käytöstä, kyvyttömyydestä käyttää ohjelmistoa tai sen osaa tai tukipalvelujen toimituksesta tai 
toimituksen epäonnistumisesta, perustuen joko sopimukseen, rikkomukseen, laiminlyöntiin, täyteen vastuuseen tai 
muuten, vaikka SMARTille ja sen alihankkijalle, lisensoijalle, jakelijalle ja jälleenmyyjille olisi ilmoitettu tällaisten 
vahinkojen mahdollisuudesta.   SMARTIN KOKO KORVAUSVASTUU JA KÄYTTÄJÄN AINOA TÄMÄN SOPIMUKSEN 
PERUSTEELLA SAAMA KORVAUS EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ HANKINTAHINTAA   
 

9. PALAUTE  Emme kiistä immateriaalioikeuksia luomastasi materiaalista. Arvostamme asiakkailta saamaamme suoraa 
palautetta, mutta pyydämme muistamaan, että kaikkia asiakkaiden meille antamia kommentteja, palautteita tai 
ideoita, kun niitä ei koske luottamuksellisuussopimus, tullaan käsittelemään ei-luottamuksellisina ja asiakas 
luovuttaa meille täten oikeudet, nimikkeet ja tuotot niistä.   Tämä tarkoittaa, että voimme vapaasti käyttää 
saamiamme tietoja ilman korvaus-, kiitosmaininta- tai muuta velvoitetta asiakasta kohtaan.   

 
10. BETA-KANAVA.  Beta-kanava on tarkoitettu edistyneille käyttäjille, joiden on mukava käyttää esijulkaistua-

ohjelmistoa ja antaa palautetta.  Ongelmat, joita saatat kohdata beta-kanavan julkaisussa, eivät ole SMART-tuen 
tukemia.  Siirtyminen beta-kanavalle voi aiheuttaa taulullesi odottamatonta käyttäytymistä.  Päivitykset asennetaan 
automaattisesti ja kaikki viat tai kaatumiset ilmoitetaan automaattisesti.  Palaaminen vakaalle kanavalle vaatii 
tehdasasetusten palauttamisen, joka poistaa kaikki asetukset ja palauttaa ne niiden oletusarvoihinsa. 

 
11. VIENTIRAJOITUKSET.  Hyväksyt, että noudatat kaikkia ohjelmistoa koskevia kotimaisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja 

-määräyksiä.  Ohjelmisto on luokitukseltaan Kaupallinen tuote, kuten termi on määritelty säädöksessä 48 CFR 2.101, 
koostuen osista "Commercial Computer Software" ja "Commercial Computer Software Documentation", kuten 
termit on määritelty säädöksessä 48 CFR 12.212 tai 48 CFR 227.7202, soveltuvin osin.  Sovelletaan säädöksiä 48 CFR 
12.212 tai 48 CFR 227.7202-4, soveltuvin osin, mikäli Commercial Computer Softwaren ja Commercial Computer 
Software Documentationin loppukäyttäjä on Yhdysvaltain viranomainen,(a) vain Commercial Item -tuotteina; ja (b) 
vain niillä oikeuksilla, jotka on taattu kaikille muille loppukäyttäjille tässä olevien ehtojen mukaisesti.   

 
12. EHTOJEN KELPAAMATTOMUUS  Jos joku tämän sopimuksen osa on kelvoton, laiton tai toimenpanokelvoton jossain 

suhteessa, tällainen ehto poistetaan tästä sopimuksesta tai sovellettavista linkitetyistä ehdoista, eikä tämä vaikuta 



muiden ehtojen laillisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen millään tavalla.  Osapuolen luopumista mistä tahansa 
oikeudesta tai sen laiminlyömistä ei pidetä luopumisena mistään muusta oikeudesta. 

 
13. KOHDISTUS Et saa kohdistaa tätä sopimusta tai lisenssiäsi ilman meiltä etukäteen saatua kirjallista lupaa, mitä ei 

ehkä myönnetä.  SMART saattaa toisaalta kohdistaa tämän sopimuksen ilman suostumustasi.  Edellä mainitun 
alaisena, tämä sopimus on sitova ja vaikuttaa osapuolten ja vastaavien laillisten edustajien etuihin ja sallittuihin 
kohdistuksiin.   

 
14. KOKO SOPIMUS. Tämä sopimus yhdessä linkitettyjen termien kanssa, muodostaa koko osapuolten välisen 

ymmärryksen ja menee kaikkien tätä edeltävien loppukäyttäjän sopimusten, neuvottelujen, tarjousasiakirjojen ja 
ehdotusten edelle tämän sopimuksen sisältävissä asioissa.   

 
15. YHTEYDENOTTO SINUUN  Me (mukaan lukien ohjelmistomme) tai SMARTin virallinen edustaja saattaa ottaa sinuun 

yhteyttä sopimukseen liittyvissä aiheissa tai toiminnollisissa viesteissä seuraavasti: a) soittamalla sinulle tai 
lähettämällä sähköpostin tai tavallista postia osoitteisiin, jotka meillä on tiedostoissa sinulle; b) tarjoamalla 
ilmoituksen, järjestelmäviestejä tai päivityksiä ohjelmiston kautta, tai c) lähettämällä viestin, josta löydät nämä 
lailliset ehdot. Ymmärrät ja hyväksyt, että jos käytät tuotetta sen päivämäärän jälkeen, jolloin tarjoamme sinulle 
ilmoituksen kyseiseen tämän sopimuksen ehtoon liittyen tai linkitetyt ehdot ovat muuttuneet, hyväksyt päivitetyt 
ehdot.  Elle näiden ehtojen mukana toimiteta muita ehtoja, nämä ehdot koskevat myös niihin liittyviä päivityksiä, 
korjauksia ja niihin liittyviä Internet- tai mobiilipohjaisia sovelluksia.   

 
16. VOIMASSA PYSYMINEN Johdannossa ja osissa 2-16 määritetyt velvollisuudet pysyvät voimassa tämän sopimuksen 

irtisanomisen jälkeen. 
 
17. ONKO SINULLA KYSYTTÄVÄÄ?    

SMART Technologies ULC 
Huomio: lakiasiainosasto 
3636 Research Road N.W.  
CALGARY, AB CANADA T2L 1Y1 
+1.403.245.0333 
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