TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N
YLEISET LISENSSIEHDOT 2017
Trainer4You
Revolution
(‘Sopimus’) koostuu

-asiakassopimus

A. Trainer4You
Revolution-konseptin
rekisteröintilomakkeesta
(‘Rekisteröintilomake’);
B. Trainer4You
Revolution-konseptin
lisenssihinnastosta (‘Hinnasto’); ja
C. Trainer4You
Revolution-konseptin
yleisistä
lisenssiehdoista
(Yleiset
lisenssiehdot’).
1.Yleistä
1.1 Trainer4You Revolution Oy, Y-tunnus:
2623516- 6, Osoite: Keilaranta 8, 02150 Espoo
(‘Lisenssinantaja’) myöntää tavaramerkeillä ja
tekijänoikeuksilla
suojattuun
Trainer4You
Personal
Training
(‘Konsepti’)
sisältyvien
palveluiden,
sisältöjen
ja
tietohallintojärjestelmien
(yhdessä
‘Lisenssipalvelut’) ei-ekslusiivisen käyttöoikeuden
voimassa olevaa ja jäljempänä määriteltyä
Lisenssiä vastaan Sopimuksen hyväksyneelle
juridiselle yhteisölle (‘Asiakas’).

Lisenssipalveluiden
käytöstä
Asiakkaalta
perittävät
maksut
ovat
lisenssin
rekisteröintimaksu
ja
kuukausittainen
lisenssimaksu. Maksut ovat käyttäjäkohtaisia ja
ne on määritelty Hinnastossa.
2.2. Lisenssipalveluiden käyttöoikeus edellyttää,
että Käyttäjälle on rekisteröity Asiakkaan
toimesta Trainer4you Personal Training-lisenssi
Trainer4You.fi-verkkosivuston
Rekisteröintilomakkeen avulla. Lisenssityypit
ovat: A. Studio-lisenssi B. Trainer Pro-lisenssi C.
Trainer Basic-lisenssi (yksittäin ‘Lisenssi’ ja
yhdessä ‘Lisenssit’).
2.3. Asiakas voi halutessaan rekisteröidä useille
Käyttäjille Lisenssejä. Trainer Basic-lisenssin
rekisteröiminen edellyttää, että Asiakkaalla on
vähintään yksi (1) voimassaoleva Studio-lisenssi.

1.2.
Lisenssinantaja
vastaa
siitä,
että
Lisenssipalvelut
tuotetaan
Sopimuksen
mukaisesti,
huolellisesti
ja
tehtävien
edellyttämällä ammattitaidolla.

2.4.
Käyttäjällä
on
oikeus
käyttää
Lisenssipalveluita ainoastaan Asiakkaan omassa
liiketoiminnassa Yleisten lisenssiehtojen mukaista
tarkoitusta varten. Studio- ja Trainer Basic
lisenssien
Käyttäjän
käyttöoikeus
on
toimipaikkakohtainen. Asiakas ja Käyttäjä
sitoutuvat siihen, etteivät ne myy, vuokraa, lainaa
tai muulla tavoin luovuta Lisenssipalveluiden
käyttöoikeutta
kolmannelle
ilman
Lisenssinantajan
kirjallista
suostumusta.
Asiakkaalla ja Käyttäjällä ei ole ilman
Lisenssinantajan suostumusta oikeutta kopioida,
tallentaa, siirtää, levittää tai muulla tavoin
saattaa yleisön saataviin Lisenssipalvelua tai sen
osia.

1.3. Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan vastuulla
olevat tehtävät tehdään Sopimuksen mukaisesti,
huolellisesti ja Lisenssipalveluiden tuottamisen
mahdollistavalla tavalla. Asiakkaan on annettava
Lisenssinantajalle riittävät ja oikeat tiedot
Lisenssipalvelun tuottamista varten. Asiakas
vastaa Lisenssinantajalle antamistaan tiedoista.

2.5.
Lisenssin
rekisteröimisen
jälkeen
Lisenssinantaja pyrkii olemaan yhteydessä
kolmen (3) arkipäivän kuluessa Asiakkaaseen ja
sopii Asiakkaan kanssa Konseptin ja siihen
kuuluvien Lisenssipalveluiden käyttöönottoon
liittyvistä
toimenpiteistä
ja
aikatauluista
Studiolisenssin omistajan osalta.

1.4. Lisenssinantaja ja Asiakas ovat yhdessä
Sopimuksen osapuolet (‘Osapuolet’).

2.6 Trainer Pro-lisenssiläiseen ollaan yhteydessä
kaksiviikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa.

2. Lisenssipalveluiden käyttöoikeus

2.7. Asiakas vastaa Lisenssinantajalle kaikesta
Käyttäjän Lisenssipalveluiden käytöstä ja vastaa
siitä,
että
Käyttäjä
noudattaa
Yleisiä
lisenssiehtoja. Asiakkaan käyttöoikeus lakkaa

2.1 Konseptiin sisältyvät Lisenssipalvelut on
tarkoitettu Asiakkaan lukuun toimivalle nimetylle
luonnolliselle
henkilölle
(‘Käyttäjä’).

välittömästi, jos Asiakas käyttää Lisenssipalvelua
näiden Yleisten lisenssiehtojen vastaisella tavalla.
3. Lisenssipalveluiden sisältö
Lisenssipalveluiden tavoitteena on edistää ja
tehostaa
Asiakkaan
tuottamien
personal
trainingpalveluiden markkinointi-, myynti- ja
palveluprosesseja
Asiakkaan
omille
loppuasiakkaille (‘Loppuasiakas’).
3.1. Koulutuspalvelut Käyttäjän on osallistuttava
Lisenssinantajan järjestämiin ja Konseptia
koskeviin koulutustilaisuuksiin Lisenssinantajan
Yleisten lisenssiehtojen kohdassa
3.2. Valmennustuotteet Käyttäjä on oikeutettu
hyödyntämään Konseptiin kuuluvia yksilö- ja
pienryhmävalmennustuotteita
sekä
niihin
kehitettyjä
sisältömateriaaleja
Ohjeistusten
mukaisesti.
Konseptin
valmennustuotteisiin
liittyvien ohjauspalveluiden (‘Ohjauspalvelut’)
toteuttaminen
Loppuasiakkaille
edellyttää
Käyttäjältä voimassaolevaa Personal trainer
(Ereps EQF level 4)- ja/tai Gym trainer (Ereps EQF
level 3) - tutkintoa .
3.3. Markkinointi- ja myyntituki Käyttäjä on
oikeutettu
hyödyntämään
Lisenssinantajan
tuottamaa valmentajahaku.fi verkkoympäristöä
henkilöprofiilinsa
ja
toimipisteensä
markkinoinnissa
Ohjeistusten
mukaisesti.
Käyttäjä on oikeutettu hyödyntämään ja
tilaamaan
Lisenssinantajan
tuottamia
markkinoinnin- ja myynnin tukimateriaaleja
Konseptin valmennustuotteiden markkinoinnissa
ja myynnissä Loppuasiakkaille Ohjeistusten
mukaisesti.
3.4. Tietohallintojärjestelmät Käyttäjä on
oikeutettu
hyödyntämään
alla
olevia
tietohallintojärjestelmiä Ohjeistusten mukaisesti.
Asiakastili:
Lisenssinantajan
ylläpitämä
tietohallintojärjestelmä, johon on tallennettu
digitaalisessa
muodossa
Konseptin
hyödyntämisen
kannalta
tarpeellisia
sisältöaineistoja. Crm Lisenssinantajan ylläpitämä
tietohallintojärjestelmä, jonka avulla Käyttäjä
pystyy
hallinnoimaan
ja
tuottamaan
automatisoitua
markkinointiviestintää
Loppuasiakkaille.

3.5. Yhteisö Seminaarit: Käyttäjä on oikeutettu
osallistumaan Konseptiin liittyviin koulutus- ja
verkostoitumisseminaareihin
Ohjeistusten
mukaisesti. Yhteistyökumppaniverkosto: Käyttäjä
on oikeutettu hyödyntämään Lisenssinantajan
määrittämän
yhteistyökumppaniverkoston
tarjoamia palveluita ja tuotteita Ohjeistusten
mukaisesti.
3.6. Asiantuntijapalvelut Käyttäjä on oikeutettu
hyödyntämään
Konseptiin
liittyviä
asiantuntijapalveluita Ohjeistusten mukaisesti.
Mentor-palvelu: Jokaiselle Käyttäjälle nimetään
Lisenssinantajan toimesta Liiketoiminta- ja
myyntikoulutuksen päätteeksi henkilökohtainen
neuvonantaja (‘Mentor’), jonka tehtävänä on
ohjeistaa ja neuvoa Käyttäjää Konseptin
hyödyntämisessä. Asiakaspalvelu: Käyttäjällä on
oikeus hyödyntää Lisenssinantajan tarjoamaa
puhelin- ja sähköpostitukea.
4. Ohjeistukset
määrittämien
ohjeistusten
(‘Ohjeistukset’)
mukaisesti. Start-työpajakoulutus: Käyttäjälle
toteutettava Konseptin käyttöönottoon liittyvä
henkilökohtainen perehdytyskoulutus. Starttyöpajakoulutus sisältyy ainoastaan Studio- ja
Trainer Pro-lisensseihin ja niiden piiriin kuuluville
Käyttäjille. Liiketoiminta- ja myyntikoulutus:
Käyttäjälle
toteutettava
Konseptin
hyödyntämiseen
ja
käyttämiseen
liittyvä
pienryhmäkoulutus.
4.1.
Konseptiin
kuuluvat
Lisenssipalvelut
tuotetaan
Käyttäjille
Lisenssinantajan
työmenetelmien
mukaisesti
ja
parhaaksi
katsomallaan tavalla. Lisenssinantaja varaa
oikeuden
määritellä
Lisenssipalveluiden
yksityiskohtaiset sisällöt ja laajuudet sekä tehdä
niihin parhaaksi katsomiansa muutoksia.
4.2. Käyttäjän tulee noudattaa Lisenssinantajan
antamia kohtuullisia ohjeita parhaan kykynsä
mukaisesti hyödyntäessään Konseptia.
5. Hinnat ja maksuehdot
Lisenssipalveluiden
käytöstä
Asiakkaalta
perittävät maksut määräytyvät Hinnaston
mukaan
ja
koostuvat
Lisenssien
käyttäjäkohtaisista rekisteröintimaksuista ja
kuukausittaisista lisenssimaksuista.

5.1. Lisenssin rekisteröintimaksu: Asiakkaan tulee
maksaa jokaisesta rekisteröimästään Lisenssistä
Hinnaston
mukainen
Lisenssin
rekisteröintimaksu. Maksun määräytymisperuste
on Lisenssin rekisteröintipäivämäärä. Maksuehto
on 14 päivää netto laskun päivämäärästä ellei
Asiakkaan ja Lisenssinantajan kesken ole sovittu
toisin erillisestä osamaksusuunnitelmasta.
5.2. Lisenssimaksu: Asiakkaan tulee maksaa
Lisenssinantajan laskua vastaan jokaisesta
rekisteröimästään Lisenssistä kuukausittainen
Hinnaston mukainen lisenssimaksu.
5.3.
Studioja
Trainer
Pro-lisenssien
kuukausittaisen lisenssimaksun maksuvelvollisuus
käynnistyy
Lisenssipalveluihin
kuuluvan
Liiketoimintaja
myyntikoulutuksen
toteuttamista
toteuttamista
seuraavan
kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen.
Maksuehto on 14 päivää netto laskun
päivämäärästä.
5.4. Trainer Basic-lisenssien kuukausittaisen
lisenssimaksun maksuvelvollisuus käynnistyy
Lisenssipalveluihin kuuluvan Liiketoiminta- ja
myyntikoulutuksen toteuttamista seuraavan
kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen.
Maksuehto on 14 päivää netto laskun
päivämäärästä.
5.5. Maksut maksetaan laskun perusteella.
Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin
voimassaolevan säännösten mukaisesti.
6. Saatavien perintä
6.1. Jos Asiakas ei ole suorittanut Sopimuksen
mukaista
maksua
eräpäivään
mennessä,
Lisenssinantaja
lähettää
Asiakkaalle
muistutuslaskun neljäntoista (14) päivän kuluttua
eräpäivästä. Jos laskua ei edelleenkään makseta
muistutuslaskun eräpäivään mennessä, siirretään
saatava perintään.
6.2.
Saatavan
siirryttyä
perintään
Lisenssinantajalla
on
oikeus
keskeyttää
Lisenssipalveluiden
tarjoaminen
ilman
seuraamuksia Asiakkaan maksun laiminlyöntiä
vastaavaksi ajaksi eikä Asiakkaalla/Käyttäjillä ole
oikeutta hyödyntää Konseptia tuona aikana.

Keskeytyksestä
huolimatta
Asiakkaan
maksuvelvollisuus Lisenssistä säilyy ennallaan.
6.3. Muistutuksesta ja/tai perinnästä aiheutuneet
kulut peritään Asiakkaalta. Lisenssinantajalla on
oikeus periä Asiakkaalta Suomen korkolain
(633/1982) 4 §:n mukaista viivästyskorkoa
ensimmäisestä eräpäivästä lukien.
7. Voimassaolo ja irtisanominen
Lisenssin irtisanominen ennen Liiketoiminta- ja
myyntikoulutuksen toteutumista.
Trainer4you
Personal
Training-lisenssin
peruutusmaksu on 10 % rekisteröinnin hinnasta.
Ilmoittautumisen jälkeen alle neljä viikkoa ennen
koulutuksen alkua ilman lääkärintodistusta
tehdystä peruutuksesta veloitamme 50 %
kyseisen koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistuja
jättää ilmoittautumisen jälkeen saapumatta
koulutukseen tai keskeyttää koulutuksen,
veloitamme koko kyseisen koulutuksen hinnan.
7.1. Asiakkaan rekisteröimä Lisenssi astuu
voimaan, kun Asiakas on hyväksynyt sitä
koskevan Sopimuksen. 7.2. Lisenssi on voimassa
toistaiseksi ja Osapuolella on oikeus irtisanoa
Lisenssi yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.
Mikäli Asiakas haluaa irtisanoa Lisenssin,
Asiakkaan tulee ilmoittaa irtisanomisesta
kirjallisesti
Lisenssinantajalle.
Irtisanomisilmoituksessa
on
mainittava
irtisanomispäivä,
irtisanottava
Lisenssi
ja
irtisanottavan
Lisenssin
Käyttäjän
nimi.
Irtisanominen
astuu
voimaan
irtisanomiskuukautta
seuraavan
kuukauden
viimeinen päivä.
7.3. Irtisanomisen jälkeen Käyttäjällä ei ole
oikeutta käyttää Konseptia tai siihen kuuluvia
osakokonaisuuksia. Lisäksi Käyttäjän käytössä
olevat Lisenssipalveluihin kuuluvat Asiakastili ja
crm suljetaan Käyttäjän osalta.

8. Siirtäminen
8.1. Osapuolella ei ole oikeutta siirtää Sopimusta
taikka siihen perustuvia oikeuksiaan tai
velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman
toisen Osapuolen etukäteen antamaa kirjallista
suostumusta. Edellä sanottu ei kuitenkaan estä

Lisenssinantajaa
siirtämästä
Sopimukseen
perustuvia saataviaan kolmannelle osapuolelle.
8.2. Osapuolella on oikeus siirtää Osapuolten
väliset Sopimukset konserniyhteisöilleen tai
liiketoiminnan
luovutuksen
yhteydessä
ilmoittamalla
tästä
toiselle
Osapuolelle
kirjallisesti. Sopimukset siirtänyt Osapuoli on
vastuussa siirrettyjen sopimusten velvoitteiden
täyttämisestä
toista
Osapuolta
kohtaan
yhteisvastuullisesti siirronsaajan kanssa, kunnes
toinen
Osapuoli
on
antanut
kirjallisen
suostumuksensa sopimusten siirtämiselle. Toinen
Osapuoli
sitoutuu
olemaan
epäämättä
suostumusta ilman perusteltua syytä.
8.3. Asiakkaalla on oikeus siirtää rekisteröimänsä
Lisenssi toiselle Käyttäjälle ilmoittamalla tästä
Lisenssinantajalle kirjallisesti. Asiakkaan tulee
tällöin maksaa uuden Käyttäjän osalta Lisenssin
rekisteröimismaksu.
Kuukausittaisen
lisenssimaksun maksuvelvollisuus jatkuu Lisenssin
osalta ennallaan. Uudella Käyttäjällä on tämän
jälkeen oikeus käyttää Lisenssipalveluita Yleisten
lisenssiehtojen mukaisesti.

Lisenssipalveluihin sisältöön tai käytettävyyteen,
Lisenssinantajan on ilmoitettava muutoksesta
Asiakkaalle kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen
muutoksen voimaantulopäivää ja Asiakkaalla on
oikeus irtisanoa sopimus päättymään 14 päivän
irtisanomisajalla.
10.2. Lisenssinantajalla on oikeus muuttaa
Lisenssien hinnoittelua ilmoittamalla siitä
Asiakkaalle ja toimittamalla Asiakkaalle muutetut
hinnat vähintään 2 kuukautta ennen muutettujen
hintojen voimaantuloa. Kahden kuukauden aika
alkaa kulua sen kalenterikuukauden päättyessä,
jonka aikana ilmoitus ja muutetut hinnat
toimitettiin Asiakkaalle. Ilmoituksella ei ole
vaikutusta ennen muutoksen voimaantuloa
Asiakkaan käytössä olevien Lisenssien hintoihin.
Jos Asiakas vastustaa muutettujen hintojen
voimaantuloa, Asiakkaan tulee ilmoittaa siitä
Lisenssinantajalle vähintään 30 päivää ennen
muutettujen hintojen voimaantuloa. Asiakkaan
vastustaessa muutettujen hintojen voimaantuloa
ja elleivät osapuolet muuta sovi, Osapuolten
välinen Sopimus päättyy muutettujen hintojen
voimaantulopäivänä.
11. Immateriaalioikeudet

9. Purkaminen
9.1. Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus
välittömin vaikutuksin ilmoittamalla tästä
kirjallisesti toiselle osapuolelle, jos toinen
osapuoli
(i)
olennaisesti
rikkoo
Yleisiä
lisenssiehtoja eikä 30 päivän kuluessa toisen
osapuolen kirjallisen korjauskehotuksen saatuaan
ole korjannut sopimusrikkomustaan; tai (ii) on
maksukyvytön, hakeutuu, haetaan tai asetetaan
konkurssiin, tekee velkojia suosivan luovutuksen,
asetetaan tai hakeutuu selvitystilaan, sille
määrätään selvitysmies kaikelle tai merkittävälle
osalle sen omaisuudesta, tai se lopettaa
liiketoimintansa, myy kaiken varallisuutensa
taikka muutoin on ilmeisen selvää, että toinen
Osapuoli ei taloudellisten vaikeuksiensa tai
muiden syiden vuoksi kykene asianmukaisesti
täyttämään velvoitteitaan.
10. Muuttaminen
10.1. Lisenssinantajalla on oikeus tehdä
Konseptiin ja Lisenssipalveluihin muutoksia. Jos
muutos vaikuttaa olennaisesti Konseptin ja

11.1. Omistusoikeus, tekijänoikeudet ja muut
immateriaalioikeudet Konseptiin ja siihen
liittyvään dokumentaatioon ja sen kaikkiin uusiin
versioihin, kuuluvat Lisenssinantajalle tai sen
määrittelemille kolmansille lisenssinantajille.
12. Tietohallintojärjestelmät
12.1. Lisenssinantaja hallinnoi Konseptiin
kuuluvia Asiakastiliä ja crm sekä toimii niiden
rekisterinpitäjänä. Lisenssinantaja voi lisätä,
muuttaa, poistaa ja hyödyntää erillisen
rekisteriselosteen mukaisesti Asiakastilille ja crm
kirjattuja henkilö- ym. tietoja rekisteriselosteessa
tarkemmin
kuvattuun
käyttötarkoitukseen.
Käyttäjällä on oikeus toteuttaa Asiakkaan
Loppuasiakkaiden tietojen kirjauksia crm, jos
Käyttäjä on saanut Loppuasiakkaalta kirjallisesti
luvan tietojen kirjaamiseen. Asiakas vastaa
Lisenssinantajalle, että Käyttäjän kirjaamat tiedot
ovat oikeita ja ajan tasalla olevia. Lisenssinantaja
ja Asiakas vastaavat omien tehtäviensä ja
hallinnoimiensa järjestelmien osalta siitä, että
asiakas- ja henkilötietoja käsitellään voimassa

olevan tietosuoja- ja tietoturvalainsäädännön
mukaisesti.

hallinnoimiseen,
Suomen
(523/1999) mukaisella tavalla.

12.2. Lisenssinantaja perustaa kullekin Käyttäjälle
yhden henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja
salasanan Asiakastiliin ja crm. Asiakastiliin ja crm
määritellään erilliset käyttäjätunnukset ja
salasanat Käyttäjälle. Asiakas vastaa siitä, että
Käyttäjä
sitoutuu
säilyttämään
käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti
sekä olemaan paljastamatta niitä kolmannelle.
Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja
salasanoillaan tapahtuneesta Asiakastilin ja crm
käytöstä ja sitoutuu viivytyksettä ilmoittamaan
Lisenssinantajalle
käyttäjätunnuksen
tai
salasanan joutumisesta kolmannen tietoon tai
epäilemästään käyttäjätunnuksen tai salasanan
väärinkäytöstä.

14. Vastuuvapautus

12.3. Asiakas vastaa Lisenssipalveluun kuuluvien
Asiakastilin ja crm käyttämiseen tarvitsemiensa
laitteiden,
yhteyksien
ja
ohjelmistojen
hankkimisesta, tietojärjestelmänsä suojauksesta
sekä Asiakastilin ja crm käyttämiseen liittyvistä
tietoliikenneja
muista
vastaavista
kustannuksista. Asiakas vastaa laitteidensa,
yhteyksiensä
ja
tietojärjestelmiensä
saattamisesta Lisenssinantajan toimittamien
käyttöympäristövaatimusten mukaisiksi sekä
Asiakastilin ja crm soveltuvuudesta Asiakkaan
käyttötarkoitukseen.
12.4. Asiakastili asetetaan Käyttäjän käyttöön 1
päivän kuluessa rekisteröinnin vahvistamisesta.
12.5. Crm asetetaan Käyttäjän käyttöön 2 viikkoa
ennen koulutuksen alkua.
12.6.

Osapuolet

voivat

erikseen

sopia

asiakaskohtaisista muutoksista Asiakastiliin ja
crm joko rekisteröinnin yhteydessä tai sen
jälkeen.
Asiakaskohtaisista
muutoksista
Lisenssinantaja veloittaa Asiakkaan kanssa
sovitun hinnan.
13. Henkilötiedot
13.1. Lisenssinantaja käsittelee Asiakkaalta
saamiaan henkilötietoja, joita se tarvitsee
Sopimuksen
tekemiseen
ja
Asiakkaan

henkilötietolain

14.1. Konsepti on lisensoitu ja Lisenssipalvelut
tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat”. Asiakas vastaa
yksin
kaikista
Konseptin
kaupalliseen
hyödyntämiseen liittyvistä riskeistä ja kuluista
sekä valmistettujen, myytyjen tai muuten
hyödynnettyjen Lisenssipalveluissa määriteltyjen
Valmennustuotteiden laadusta ja toimivuudesta.
14.2.
Lisenssinantaja
ei
anna
mitään
nimenomaista tai konkludenttista takuuta tai
muuta
sitoumusta
Konseptin
tai
Lisenssipalveluiden soveltuvuudesta tiettyyn
tarkoitukseen
tai
liittyen
sen
hyödynnettävyyteen.
14.3.
Lisenssinantaja
ei
takaa,
että
Lisenssipalveluissa määriteltyjen Asiakastilin ja
crm toiminnot ovat keskeytymättömiä ja
virheettömiä.
15. Vahingonkorvaus
15.1. Osapuoli on korvausvelvollinen toiselle
osapuolelle kaikista Sopimuksen rikkomuksista
aiheutuneista välittömistä vahingoista.
15.2. Osapuolet eivät vastaa mistään välillisistä
tai epäsuorista vahingoista.
15.3. Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa,
joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä
huolimattomuudella.
15.4. Mikäli Asiakas rikkoo Yleisiä ehtoja ja
rikkomus on luonteeltaan olennainen, Asiakas on
velvollinen
maksamaan
sopimussakkona
Lisenssinantajalle viisikymmentä tuhatta (50000)
euroa sekä korvaamaan maksetun sopimussakon
määrän ylittävät vahingot.
16. Salassapito
16.1. Asiakas ja Käyttäjä sitoutuvat pitämään
luottamuksellisena Lisenssinantajalta saamansa
aineistot ja tiedot, jotka on merkitty
luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi
ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä

muihin kuin
tarkoituksiin.

tämän

Sopimuksen

mukaisiin

16.2. Asiakkaan ja Käyttäjän on välittömästi
lopetettava
Lisenssinantajalta
saamansa
luottamuksellisen
aineiston
ja
tietojen
käyttäminen sekä omalla kustannuksellaan
palautettava tai hävitettävä kyseinen aineisto
kaikkine kopioineen, kun Sopimus päättyy tai kun
Asiakas ei enää tarvitse aineistoa tai tietoja
Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.
16.3. Salassapitoon liittyvät velvoitteet jäävät
voimaan myös Sopimuksen päättymisen jälkeen.
17. Muut ehdot
17.1. Sopimus sisältää kaiken, mitä Osapuolet
ovat Konseptista sopineet ja kumoaa kaikki
aikaisemmat Konseptia koskevat sopimukset,
tarjoukset, sitoumukset ja tahdonilmaisut.
17.2. Lisenssinantajalla on oikeus käyttää sen ja
Asiakkaan välistä asiakassuhdetta referenssinä
omassa liiketoiminnassaan.
17.3. Asiakkaalla ja/tai Käyttäjällä ei ole oikeutta
solmia sopimuksia tai tehdä sitoumuksia
Lisenssinantajan nimissä suhteessa kolmanteen
osapuoleen.
17.4. Jos Sopimuksen jokin kohta katsotaan
laittomaksi tai pätemättömäksi sovellettavan
lainsäädännön perusteella, tämä ei vaikuta koko
Sopimuksen pätevyyteen vaan pätemätön
Sopimuksen kohta voidaan korvata pätevällä
ehdolla, joka mahdollisuuksien mukaan toteuttaa
alkuperäisen Sopimuksen kohdan tarkoituksen ja
kaupallisen päämäärän.
18. Erimielisyydet ja sovellettava laki
18.1. Osapuolet pyrkivät sopimaan tähän
sopimukseen liittyvät erimielisyytensä keskinäisin
neuvotteluin. Jollei erimielisyyttä saada sovittua,
se ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä
Helsingin kauppakamarin välityslautakunnan
sääntöjen mukaisesti.
18.2. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen
lakia.

