
Käyttöehdot
Kulunvalvonta pilvisovellukset

1. MÄÄRITELMÄT

1.1 Sopimus: tarkoittaa Salton ja Asiakkaan välistä sopimusta Asiakkaan Palveluiden käytöstä ja pääsystä, joka on muotoiltu

näiden yleisten ehtojen kohdan 3 määräysten mukaisesti ja joka muodostuu näistä yleisistä ehdoista ja

vahvistussähköpostista.

1.2. Savi: tarkoittaa Clay Solutions BV:tä, Alankomaiden lain mukaan perustettua yksityistä osakeyhtiötä, jonka rekisteröity

kotipaikka ja päätoimipaikka on Kraanspoor 48, Amsterdam.

1.3. Asiakas: Juridinen tai luonnollinen henkilö, joka toimii ammatinharjoittajana tai elinkeinonharjoittajana (ei ole kuluttaja) ja

joka tekee Salton kanssa Sopimuksen Palveluiden käytöstä ja pääsystä.

1.4. Luottamuksellista tietoa: tarkoittaa (i) kaikkia laitteistoa, palveluita tai kuponkia koskevia tietoja niiden tuesta riippumatta

(suunnittelut, käsikirjat, ohjelmistot, laitteistot jne.) (ii) kaikkia muita tietoja, jotka osapuolet hyväksyvät tämän sopimuksen

nojalla ; ja (iii) kaikki Salton ja sen konsernin toimintaan liittyvät tekniset, taloudelliset, kaupalliset, teolliset tai rakenteelliset

tiedot.

1.5. Vahvistus sähköpostil: tarkoittaa Salton Asiakkaalle sähköisesti toimittamaa Sivuston käyttöönoton vahvistusilmoitusta,

jossa pyydetään Rekisteröinti alustalle.

1.6. Suora vahinko: tarkoittaa mitä tahansa todellista ja aineellista vahinkoa tai menetystä, ei välillisiä vahinkoja, jotka

aiheutuvat jollekin osapuolelle välittömänä ja välttämättömänä seurauksena toisen osapuolen sopimusrikkomuksesta.

1.7. Ilmainen kokeilujakso: seitsemän (7) kalenteripäivän ajanjakso Rekisteröinnin jälkeen, jolloin Asiakas voi päästä ja käyttää

Palveluita artiklan 5 mukaisesti. 

1.8 Maksut: tarkoittaa palkkioita, jotka Asiakas maksaa Salton yhteistyökumppanille kunkin kupongin ostosta saadakseen

pääsyn ja käyttääkseen Palveluita alustan kautta, kaikki artiklan 9 määräysten mukaisesti.

1.9. Yleiset ehdot: tarkoita näitä yleisiä ehtoja.

1.10. Ryhmä: on Espanjan kauppalain säännöksen 42 mukainen merkitys.

1.11. Laitteisto: tarkoittaa Salto KS:n kanssa yhteensopivaa laitteistoa, joka on ostettu Salton yhteistyökumppanille ja joka

tarvitaan Asiakkaan pääsyyn ja Palveluihin.

1.12. Epäsuorat vahingot: tarkoittaa välillisiä vahinkoja, voittojen menetyksiä, menetettyjä säästöjä, alentuneita liikearvo- tai

mainevaurioita Asiakkaan tai Salton omalle asiakkaalle tai muille kolmansille osapuolille ja kaikkea muuta jollekin Osapuolelle

aiheutettua välillistä vahinkoa, joka ei ole välitön ja välttämätön seuraus sopimuksen rikkomisesta. sopimuspuolen toimesta.

1.13. Asentaja: tarkoittaa mitä tahansa Salton yhteistyökumppanin tai Salton valtuuttamaa asentajaa Laitteiston

käyttöönottoon, Sivuston perustamiseen ja julkaisuun.

1.14. Immateriaali- ja teollisoikeudet:  tarkoittaa kaikkia immateriaalioikeuksia ja teollisoikeuksia Espanjan tai ulkomaisen lain

Käyttöehdot saltosystems.com

Copyright ©2023 SALTO Systems S.L. All rights reserved

https://saltosystems.com/


merkityksessä, mukaan lukien muut omaisuusoikeudet ja mahdolliset lisenssioikeudet, lähdekoodit, tietokantaoikeudet ja

muut oikeudet, jotka kuuluvat Salolle tai sen konsernille sanan laajimmassa merkityksessä.

1.15. Haittaohjelma: tarkoittaa sovelluksia, suoritettavaa koodia tai haitallista sisältöä ja mitä tahansa tietokoneohjelmia, jotka

on erityisesti suunniteltu tunkeutumaan ja vahingoittamaan tietokoneita ilman Salton lupaa tai joiden Salto katsoo

vahingoittavan alustaa. Haittaohjelmat kattavat rajoituksetta kaikki erilaiset tietokoneesi turvallisuuteen kohdistuvat uhat,

muun muassa virukset, vakoiluohjelmat, madot, troijalaiset tai rootkit-ohjelmat.

1.16. Mobiilisovellus: tarkoittaa "Salto KS App" -nimistä mobiilisovellusta, jonka Salto tarjoaa Google Play Storen ja Apple App

Storen kautta.

1.17. Juhlat: tarkoittaa Saltoa ja Asiakasta erikseen "osapuoli".

1.18. Kumppanin dokumentaatio: tarkoittaa mitä tahansa sopimusasiakirjaa, joka on tehty Salton yhteistyökumppanin ja

asiakkaan välillä (joko kirjallisesti tai digitaalisin keinoin) Asiakkaan laitteiston ja/tai lahjakortin ostamiseksi ja joka sisältää

maksut Palvelut.

1.19. Henkilökohtaiset tiedot: tarkoittaa kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä

henkilötietoja, jotka tuodaan, kerätään tai kerätään alustan kautta.

1.20. Alusta: tarkoittaa Salton hallinnoimaa "Salto KS" -alustaa, jota Salto käyttää Palvelujen tarjoamiseen ja joka koostuu

verkkosovelluksesta ja mobiilisovelluksesta.

1.21. Käsittelijäsopimus: tarkoittaa Salton ja Asiakkaan välistä lisäsopimusta (jos kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö sitä

edellyttää), jonka perusteella Salto käsittelee Henkilötietoja.

1.22. Rekisteröinti: prosessi, joka on saatettava päätökseen sivuston aktivoimiseksi artiklan 4 mukaisesti.

1.23. Salton Partner (myös vain Partnerina):  tarkoittaa mitä tahansa Salton kumppaneita, jotka ovat valtuutettuja Laitteiston

ja/tai Palvelujen kaupallistamiseen kullakin maantieteellisellä alueella (alustalla luetellulla tai Salton mainitsemalla) ja jonka

kautta Asiakas osti kupongin Palveluiden käyttöä ja pääsyä varten sekä /tai Laitteisto.

1.24. Palvelu: tarkoittaa palvelua ”Salto KS”, jonka avulla Salto tarjoaa Salto KS:n kulunvalvontaominaisuudet etänä Asiakkaan

käyttöön Alustan kautta.

1.25. Sivuston tiedot: tarkoittavat asiakaskoodia, salasanaa, asiakkaan nimeä, aktivointikoodeja ja muita Asiakkaaseen

liittyviä tietoja, jotka mahdollistavat Asiakkaan pääsyn Sivustolle.

1.26. Sivusto: tarkoittaa tiliä, jonka avulla Asiakas voi päästä ja käyttää Palveluita Alustan kautta.

1.27. Termi: tarkoittaa ajanjaksoa, jonka sopimus on voimassa, täytäntöönpanokelpoinen ja voimassa artiklan 21 määräysten

mukaisesti.

1.28. Käyttäjä(t): luonnolliset henkilöt, jotka Asiakas on valtuuttanut käyttämään Palveluita.

1.29. Käyttäjän dokumentaatio: tarkoittaa yhtä tai useampaa Salton sellaiseksi nimeämää dokumenttia, joko sähköisessä

muodossa tai ei, jotka sisältävät Laitteiston ja Palveluiden käyttäjädokumentaation.

1.30. kupongit: Kahdentoista (12) aakkosnumeerisen merkin koodi, joka asiakkaan on ostettava. Asiakkaan on lisättävä koodi
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Web-sovelluksessa tai minkä tahansa Asentajan, jolla on Asiakkaan myöntämät käyttöoikeudet, ottamaan käyttöön koodi,

jotta se voi aktivoida, käyttää ja saada pääsyn Palveluihin. Lahjakortti on voimassa yhden (1) vuoden.

1.31. Verkkosovellus: tarkoittaa verkkosovellusta, joka on saatavilla seuraavasta URL-osoitteesta: https://app.saltoks.com,

joka tunnetaan myös nimellä "Salto KS Web App".

2. SOVELTUVUUS JA MUUTOKSET

2.1. Ennen näiden yleisten ehtojen hyväksymistä Asiakkaan tulee olla ostanut Laitteisto Salton yhteistyökumppanilta. Tällaista

Asiakkaan ja Salton Partnerin välistä suhdetta säännellään Partnerin dokumentaatiolla. Asiakas hyväksyy, että Salto tarjoaa

Palvelut Asiakkaalle näiden yleisten ehtojen mukaisesti. 

2.2. Näitä Yleisiä ehtoja sovelletaan Salton Palvelujen tuottamiseen Asiakkaalle Alustan kautta sekä Asiakkaan Palveluiden

pääsyyn ja käyttöön Alustan kautta.

Epäselvyyksien välttämiseksi nämä yleiset ehdot eivät säätele ehtoja, joita sovelletaan Salton kumppanin asiakkaalle

suorittamaan laitteiston ja / tai minkä tahansa kuponin myyntiin (mukaan lukien muun muassa takuu ja vastuu tuotteen

myymisestä ja käytöstä). Laitteisto ja minkä tahansa kuponin myynti). Tuotteen myyntiin ja käyttöön liittyvät väitteet

Laitteisto ja minkä tahansa lahjakortin myynti osoitetaan Salto-kumppanille, jolta asiakas osti laitteiston ja lahjakortin.

2.3. Nämä Yleiset ehdot yhdessä vahvistussähköpostin kanssa muodostavat koko Sopimuksen, joka koskee Salton

palveluiden tarjoamista sekä Asiakkaan Palveluiden käyttöä ja pääsyä alustan kautta, ja korvaavat kaikki aiemmat osapuolten

väliset (tai Asiakkaan väliset) sopimukset. ja Clay) tai Salton tai Clayn aiemmin soveltamia yleisiä ehtoja niissä mainittuihin

asioihin liittyen.

Jos sopimuksen sisältävien asiakirjojen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan seuraavaa esiintyvyysjärjestystä:

Vahvistussähköposti.

Yleiset ehdot.

2.4. Kaikki ehdot, ehdot tai määräykset, jotka ovat ristiriidassa näiden yleisten ehtojen tai vahvistussähköpostin kanssa,

muuttavat, täydentävät tai poikkeavat niistä, ovat voimassa vain, jos osapuolet ovat niin kirjallisesti sopineet.

2.5. Asiakkaan mahdollisten myyntiehtojen tai muiden ehtojen sovellettavuus on nimenomaisesti suljettu pois.

2.6. Kaikissa tapauksissa, joissa Sopimus irtisanotaan mistä tahansa syystä, Yleiset ehdot koskevat edelleen osapuolten

välisiä suhteita siltä osin kuin se on tarpeen niiden ratkaisemiseksi.

Salto pidättää oikeuden ehdottaa näiden yleisten ehtojen muuttamista tai korvaamista milloin tahansa. Näitä tarkoituksia

varten Salto ilmoittaa asiakkaalle sähköisesti (kuten sähköpostitse, verkkosovelluksen tai mobiilisovelluksen kautta)

ehdotetuista muutoksista pyytääkseen asiakkaan hyväksyntää. Asiakkaalla on kymmenen (10) kalenteripäivää aikaa mainitun

ilmoituksen vastaanottamisesta hyväksyä tällaiset muutokset tai korvaukset Salton ilmoituksessa esitetyllä tavalla. Jos edellä

mainittu ajanjakso on kulunut ilman asiakkaan suostumusta Salton ilmoituksessa esitetyllä tavalla, asiakas katsoo muutosten

tai korvausten hylkäämän, joten niitä ei voida soveltaa. Tällöin Palvelujen tarjoamista jatketaan näiden yleisten ehtojen

mukaisesti, kunnes asiaankuuluvan tositteen voimassaolo päättyy.

SOPIMUKSEN MUODOSTAMINEN

3.1. Kohdassa 2.1 tarkoitetulla tavalla, ennen kuin Asiakas hyväksyy nämä Yleiset ehdot, Asiakkaan tulee olla etukäteen
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yhteydessä Salton Partneriin Laitteiston ostamiseksi.

Tallenna ilmaista kokeilujaksoa varten Asiakas myöntää, että Palvelujen saamiseksi ja käyttämiseksi asiakkaan on ostettava

laitteisto ja kuponki aiemmin Salto-kumppanilta ja asentajan on asennettava kyseinen laitteisto asianmukaisesti. Palveluja ei

voida tarjota minkään muun laitteiston yhteydessä tai yhdessä muiden laitteistojen kanssa.

Kaikki Salton kumppanin ja asiakkaan välillä mahdollisesti solmitut kumppanidokumentaation ehdot ovat sitovia ja

täytäntöönpanokelpoisia Saltoa kohtaan vain, jos tällaiset tai erityiset ehdot sisältyvät nimenomaisesti vahvistusviestiin tai

näihin yleisiin ehtoihin, ja niin kauan kuin koska sopimus virallistetaan jäljempänä 3.2 artiklassa esitettyjen ehtojen mukaisesti.

Jos Salto ei sisälly vahvistusviestiin tiettyjä Partner-dokumentaation ehtoja, jotka Asiakas pitää välttämättöminä (ja jotka ovat

ristiriidassa, muuttavat, täydentävät tai poikkeavat Yleisten ehtojen säännöksistä tai poikkeavat niistä), asiakkaalla on oltava

kymmenen (10) kalenteripäivän ajan vahvistussähköpostin vastaanottamisesta ilmoittaakseen Salolle päätöksestään

sopimuksen purkamisesta tai päätöksestään lopettaa sopimuksen virallistamisprosessi tapauksen mukaan. Tällaisissa

tapauksissa asiakkaan on palautettava laitteisto kumppanille ja tämä palauttaa laitteiston hinnan ja asianomaisen kuponin

palkkiot, jotka asiakas lopulta maksaa Salton kumppanille. Asiakkaalla ei missään tapauksessa ole oikeutta vaatia tai vaatia

korvausta Saltolta ristiriidoista, muutoksista, lisäyksistä tai poikkeamista Kumppanidokumentaation ja Sopimuksen välillä,

mikäli Asiakas päättää irtisanoa Sopimuksen tai lopettaa sopimuksen muodollistamisprosessin. Sopimus näistä syistä.

Saltolla on oikeus hylätä Palvelupyyntö ja siten päättää olla virallistamatta Asiakkaan kanssa tehtävää sopimusta. Tällaisissa

tapauksissa Asiakas palauttaa Laitteiston Kumppanille ja Kumppani palauttaa Laitteiston hinnan sekä Asiakkaan lopulta

Salto-kumppanille maksaman voimassa olevan Kupongin Palkkiot. Epäselvyyden välttämiseksi Asiakkaalla ei missään

tapauksessa ole oikeutta vaatia tai vaatia korvausta Salolta, jos tämä kieltäytyy palvelupyynnöstä tämän kappaleen

mukaisesti.

3.2. Sopimus katsotaan viralliseksi ja täytetyksi vain, kun:

Asiakas on ostanut Laitteiston Salton yhteistyökumppanilta;

Asentaja on asentanut ja rekisteröinyt Laitteiston asianmukaisesti alustalla;

Asiakas on hyväksynyt nämä Yleiset ehdot napsauttamalla ruutua "HYVÄKSYN" tai mitä tahansa vastaavaa ruutua; ja,

kohdassa 4 kuvattu rekisteröinti on suoritettu onnistuneesti.

3.3. Tilaaja suostuu olemaan vastaanottamatta tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä 11 päivänä

heinäkuuta 2004 annetun lain 34/2004 27 §:ssä (1 ja 3 momentissa) ja 28 §:ssä säädettyjä sopimustietoja, direktiivin

2000/31/10 §. Euroopan parlamentin ja neuvoston EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietyistä tietoyhteiskunnan

palveluihin, erityisesti sähköiseen kaupankäyntiin, sisämarkkinoilla liittyvistä oikeudellisista näkökohdista ja muista

sovellettavista asetuksista.

4. ASIAKKAAN REKISTERÖINTI JA SIVUSTON TIEDOT

4.1. Päästäkseen alustalle ja käyttääkseen Palveluita Asiakkaan tulee jatkaa Rekisteröintiä täyttämällä online-

rekisteröintilomake, joka on saatavilla asiakkaalle vahvistussähköpostin kautta lähetetystä linkistä heti sen jälkeen, kun

Asentaja on aloittanut Sivuston luomisen. ylös, mutta ennen kuin asennusohjelma julkaisee sivuston.

4.2. Täytettyään rekisteröitymislomakkeen verkossa, Asiakas pääsee Sivustoon. Asiakas ei kuitenkaan näkisi mitään
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laitteistoa ennen kuin asentaja julkaisee sivuston.

4.3. Asiakkaan vastuulla on pyytää Sivuston tiedot. Lukuun ottamatta petostapauksia ("dolo"), Salto ei vastaa mistään

vahingoista tai menetyksistä, suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka ovat saattaneet aiheutua Asiakkaalle siitä, että hän ei

ole saanut vahvistussähköpostia tai ei ole saanut vahvistussähköpostia ajoissa.

4.4 Asiakkaan tulee käsitellä Sivuston tietoja huolellisesti, luottamuksellisesti ja omalla vastuullaan. Asiakkaan on muun

muassa ryhdyttävä kohtuullisiin ponnisteluihin, mukaan lukien Sivuston tietoihin liittyvät kohtuulliset turvatoimenpiteet,

varmistaakseen, että kukaan luvaton henkilö ei pääse käyttämään Palveluja käyttämällä Sivuston tietoja ja Asiakkaan

Sivustoa.

Asiakas ottaa täyden vastuun kaikista toimista, jotka on suoritettu Sivuston tietojen (kuten jäljempänä 17 artiklassa)

mukaisesti.

4.5. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Salolle suoraan sekä puhelimitse että kirjallisesti sähköpostitse, jos Sivuston tiedot

(epäillään) katoavat, varastetaan tai väärinkäytetään kolmansien osapuolten toimesta.

4.6. Saltolla on oikeus muuttaa annettuja Sivuston tietoja. Salto ilmoittaa asiasta Asiakkaalle kirjallisesti sähköpostitse.

5. ILMAINEN KOKEILU

5.1. Kun Rekisteröityminen on suoritettu 4 artiklan mukaisesti, asiakkaalle tarjotaan vain kerran asiakasta kohden ilmainen

kokeilujakso, joka on rajoitettu enintään seitsemään (7) kalenteripäivään Sivuston julkaisemisesta ("Ilmainen kokeiluversio").

Kausi”), ja jonka avulla Asiakas voi arvioida Palveluja. Ilmaisen kokeilujakson aikana tämän artiklan määräyksiä sovelletaan ja

ne korvaavat kaikki muut näiden Yleisten ehtojen ristiriitaiset ehdot.

5.2. Palvelut asetetaan Asiakkaan saataville Ilmaisen kokeilujakson aikana maksutta.

5.3. Palvelujen tarjoaminen ilmaisena kokeilujaksona Ilmaisen kokeilujakson aikana edellyttää, että Asiakas on aiemmin

ostanut Laitteiston ja että Asentaja on asentanut kyseiset laitteet asianmukaisesti.

5.4. Kun Ilmainen kokeilujakso on kulunut, Asiakkaalla ei ole pääsyä Palveluihin, ellei se aktivoi Asentajalle aiemmin ostettua

kuponkia (syöttämällä Voucherin numeron Web-sovelluksen asianomaiseen osioon). 

Jos Asiakas ei aktivoi Kuponkia, vaikka sitä ei ehkä toimiteta Palvelujen mukana, Asiakkaalla on edelleen pääsy Sivustoon

offline-tilassa. Tällaisissa tapauksissa Salto ei ole minkäänlaista vastuuta mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka

saattavat johtua Sivuston, Sivuston tietojen, Laitteiston ja Alustan Asiakkaan offline-käytöstä tai muusta Asiakkaan ja

Asiakkaan suorittamasta toiminnasta. Käyttäjät.

6. PALVELUT

6.1. Tämän Sopimuksen voimassaoloaikana ja niin kauan kuin Asiakas täyttää kaikki soveltuvat velvoitteet ja noudattaa niitä

näiden yleisten ehtojen mukaisesti Salto myöntää täten Asiakkaalle henkilökohtaisen, rajoitetun, ei-yksinomaisen ja ei-

siirrettävän oikeuden

ja lisenssi käyttää Palveluja Platformin kautta.

6.2. Salton Asiakkaalle kohdan 6.1 mukaisesti myöntämään lisenssiin sovelletaan seuraavia kieltoja:

(i) Asiakas ei saa lisensoida, myöntää alilisenssejä, myydä, myydä, siirtää, luovuttaa, jaella tai muuten kaupallisesti käyttää

Vouchereita ja / tai oikeutta käyttää ja käyttää Palveluja, ellei Salto ole nimenomaisesti ja etukäteen suostunut.
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(ii) Asiakas ei salli luvattoman henkilön pääsyä Palveluihin tai sen käyttöä.

(iii) Asiakas ei saa tehdä mitään muutoksia Alustaan.

(iv) Asiakas ei saa muuttaa, purkaa käänteistä suunnittelua tai kopioida Alustaa, Palveluja tai mitään sen osia.

(v) Asiakas ei saa käyttää Palveluja ja Alustaa (a) laittomalla, laittomalla, petollisella tai haitallisella tavalla, (b) laittoman,

laittoman, petollisen tai haitallisen tarkoituksen tai toiminnan yhteydessä, (c) mihin tahansa tarkoitukseen, joka loukkaa

kolmansien osapuolten oikeuksia.

(vi) Asiakas ei saa käyttää Palveluja tai Alustaa millään tavalla, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa Palveluille tai

Alustalle tai heikentää Palvelujen saatavuutta tai saatavuutta. Muun muassa Asiakas ei saa käyttää Palveluja ja Alustaa

haittaohjelmien käynnistämiseen tai levittämiseen.

(vii) Asiakas ei saa käyttää Palveluja (a) jos se on Salton, Clayn tai minkä tahansa muun Salto-konsernin yrityksen kilpailija tai

(b) saatavuuden, turvallisuuden, suorituskyvyn, toiminnallisuuden tai muun vertailuanalyysin seuraamiseen tai

kilpailutarkoituksiin ilman Salton nimenomaista kirjallista lupaa.

6.3. Epäselvyyksien välttämiseksi Asiakkaalla ei ole oikeutta päästä käsiksi Alustan ohjelmistokoodiin (mukaan lukien

objektikoodi, välikoodi ja lähdekoodi) tämän Sopimuksen voimassaolon aikana tai sen jälkeen.

7. TUKIPALVELUT

7.1. Palvelut, jotka Salto tarjoaa Asiakkaalle tämän sopimuksen nojalla, eivät sisällä tukipalveluita, joita Asentaja voi tarjota,

mikäli tämä on niin sopinut Asiakkaan kanssa.

7.2. Epäselvyyksien välttämiseksi kaikki asiakkaan ja asentajan välillä sovittujen tukipalvelujen tarjoamiseen liittyvät vaateet

osoitetaan Asentajalle, eikä Salto ole vastuussa mistään suorista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällaisten

tukipalvelujen tarjoamisesta.

8. MOBIILISOVELLUS JA KS CONNECT -PALVELUT

8.1. Osapuolet tiedostavat ja sopivat, että Mobiilisovelluksen käyttöön, osapuolten vastaaviin Mobiilisovellukseen liittyviin

oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä Mobiilisovelluksen käytöstä johtuviin jommankumman osapuolen velvollisuuksiin voidaan

soveltaa erillisiä ehtoja. poikkeaa näistä yleisistä ehdoista. Lisäksi Asiakas voi ostaa Salton Partnerilta lisäpalveluita, joita

kutsutaan nimellä "KS Connect Services", ja joita voi tarjota jokin muu toimittaja kuin Salto. Jotkut näiden lisäpalvelujen

toiminnot voivat olla käytettävissä Salto KS Mobile App -sovelluksen kautta kolmansien osapuolien alustoilla saatavilla

olevien palvelujen lisäksi.

 

8.2. Osapuolet tiedostavat ja sopivat, että KS Connect -palvelujen tuottaminen, pääsy ja käyttö eivät kuulu näiden yleisten

ehtojen piiriin. KS Connect -palveluihin sovelletaan erilliset ehdot, jotka Asiakas hyväksyy.

9. SALTON PARTNERILLE MAKSETUT PALKKIOT

9.1. Palkkiot maksetaan Salton Partnerille ostettaessa jokainen kuponki Salto's Partnerilta. Palkkiot neuvottelevat vapaasti

Salton yhteistyökumppanin ja asiakkaan kesken.

9.2. Maksut, jotka Asiakas maksaa kustakin kupongista Palveluiden pääsystä ja käytöstä, ovat samat kuin

kumppanuusdokumentaatiossa.
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9.3. Salto ilmoittaa Asiakkaalle viimeistään neljä (4) kalenteriviikkoa ennen kunkin tositteen voimassaolon päättymistä

sähköisesti (kuten sähköpostitse tai verkkosovelluksen tai mobiilisovelluksen kautta) kupongin vanhentumispäivän.

Voidakseen jatkaa Palveluiden käyttöä ja käyttöä asianomaisen tositteen voimassaolon jälkeen asiakkaan tulee ostaa Salto's

Partnerilta uusi kuponki molempien sopimilla maksuilla. Oston ja maksamisen jälkeen Asiakkaan tulee aktivoida uusi kuponki

Web-sovelluksessa päästäkseen Palveluihin ja käyttääkseen niitä uuden vuoden ajan.

10. MAKSU

10.1. Koska Asiakas ostaa tositteet kyseiseltä Salton yhteistyökumppanilta, Asiakas maksaa Palkkiot kyseiselle Salton

yhteistyökumppanille.

10.2. Asianomainen Salto Partner lähettää Asiakkaalle laskut kupongin vastaavista palkkioista etukäteen sitä ajanjaksoa, jota

se koskee, ja Asiakas maksaa vastaavat laskut Salto's Partnerille ennen kyseisen kupongin aktivointia Verkkosovellus.

10.3. Mikäli Asiakas ei ole maksanut Salton Partnerille velkaa ajallaan ja on siksi laiminlyönyt, Saltolla on oikeus irtisanoa

Sopimus välittömästi ja keskeyttää Palvelut välittömästi ja evätä pääsy Palveluihin. Tällöin Asiakas vastaa kaikista Saltolle

aiheutuneista suorista ja välillisistä vahingoista, jotka sisältävät muun muassa menetetyistä voitoista ja kustannuksista

oikeudellisten ja muiden toimenpiteiden yhteydessä.

11. HUOLTO JA YLLÄPITO SEKÄ MUUT KÄYTÖN RAJOITUKSET

11.1. Kun Salto katsoo, että (i) Alustan ja/tai Palveluiden yleiset ylläpitopalvelut on suoritettava, jotka voidaan ajoittaa

etukäteen, ja (ii) tällaiset palvelut todennäköisesti vaikuttavat Palveluiden saatavuuteen tai ovat todennäköisiä Jos sillä on

olennainen kielteinen vaikutus Palveluihin, Salto pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle etukäteen suunnitelluista huoltopalveluista.

Salto on milloin tahansa oikeutettu milloin tahansa välittömästi estämään, keskeyttämään tai rajoittamaan Palvelujen (osien)

käyttöä ja / tai pääsyä Alustalle (osaan) ja / tai ryhtymään muihin toimenpiteisiin, jos tämä on Salton mielestä välttämätöntä

ylläpitotarkoituksiin tai lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi ilman, että Asiakkaalla on oikeus vaatia

vahingonkorvausta aiheutuneista vahingoista (ei suorista eikä välillisistä vahingoista). Joka tapauksessa Salto käyttää

kaupallisesti kohtuullisia ponnisteluja tällaisten Palveluiden häiriöiden minimoimiseksi.

Jos mahdollista, Salto ilmoittaa asiakkaalle etukäteen mahdollisimman pian tällaisista toimenpiteistä. Jos tällainen

ennakkoilmoitus ei ole olosuhteiden vuoksi mahdollista, Salto toimittaa keskeyttämisen yhteydessä Asiakkaalle kirjallisen

ilmoituksen keskeytyksen syystä.

11.2. Asiakas on velvollinen suorittamaan kaikki Salton edellyttämät huolto- ja ylläpitotyöt, mukaan lukien Asiakkaan

Palveluiden käytön lopettaminen, mikäli Salto katsoo sen tarpeelliseksi.

12. PALVELUIDEN SAATAVUUS JA KESKEYTTÄMINEN

12.1. Salto pyrkii kohtuullisin keinoin ylläpitämään Palveluiden saatavuutta Asiakkaalle, mutta Salto ei takaa 100 %:n

saatavuutta.

12.2. Salto takaa, että Palvelut ovat Asiakkaan saatavilla 90 % kyseisen tositteen voimassaoloajasta, paitsi:

Aika, jona Salto suorittaa huoltopalveluja pykälän 11 mukaisesti.

Salton vaikutusmahdollisuuksista riippumattomista olosuhteista johtuvia seisokkeja, mukaan lukien rajoituksetta

Käyttöehdot saltosystems.com

Copyright ©2023 SALTO Systems S.L. All rights reserved

https://saltosystems.com/


ylivoimaiset esteet (kuten kohdassa 19 on määritelty).

Kaikki Palveluiden häiriöt, jotka johtuvat asiakkaan tai kolmansien osapuolien toiminnasta tai laiminlyönnistä, mukaan lukien

haittaohjelmat.

Palvelujen häiriöt, jotka johtuvat asiakkaan tai kolmansien osapuolien Laitteistoon tekemistä muutoksista tai muutoksista,

laitteiston vaurioista tai siitä, että Asiakas on rikkonut velvollisuuttaan pitää laitteisto riittävässä kunnossa. toiminta.

Palveluiden keskeyttäminen näissä yleisissä ehdoissa sallituissa tapauksissa.

12.3. Mikäli Palvelu ei ole saatavilla, Asiakkaan tulee ilmoittaa Salolle kirjallisesti Palvelun poissaolon aikana, jotta Salto voi

vahvistaa ja määrittää poissaolon syyn. Salto tekee parhaansa korjatakseen Palveluiden toimintahäiriöt ja rajoitukset

mahdollisimman pian.

12.4. Mikäli Salto ei pysty ylläpitämään Palveluiden 90 %:n saatavuutta kunkin aktivoidun kupongin voimassaoloaikana, ilman

mitään yllä olevissa kohdissa 12.2 ja 12.5 mainituista olosuhteista, paitsi Salton petoksen (dolo) tapauksessa, Asiakas voi

vaatia suoria vahingonkorvauksia kohdassa 18 määrätyin rajoituksin. Tässä artiklassa määritellään Salton täysi ja

yksinomainen vastuu Asiakasta kohtaan Palvelujen saatavuudesta, ja nimenomaisesti suljetaan pois kaikki muut korvaukset.

Välittömät tai välilliset vahingot riippumatta Asiakkaan oikeudesta irtisanoa Sopimus näillä perusteilla. Asiakas tiedostaa ja

hyväksyy, että edellä mainitut sovitut korvaukset ovat riittäviä ja ainoa korvaus mistään menetyksestä tai vahingosta (suora

tai välillinen vahinko), joka on aiheutunut Asiakkaalle Palveluiden puutteesta.

Lisäksi Asiakas suostuu ja suostuu olemaan esittämättä mitään vaatimuksia, jotka liittyvät Palvelujen saatavuuden

puutteeseen Salto-kumppanille tai muulle kolmannelle osapuolelle, joka liittyy Saltoon tai tällaiseen Salto-kumppaniin,

luopumalla kaikista oikeuksistaan, jotka sillä voi olla minkä tahansa lainkäyttöalueen sisällä. tässä suhteessa.

Asiakkaan on pyydettävä tällaista korvausta Saltolle kymmenen (10) kalenteripäivän kuluessa kyseisen Kupongin vuosi-

voimassaolon päättymisestä ilmoittamalla kunkin poissaolojakson päivämäärä sekä alkamis- ja päättymisaika.

Kolmekymmentä (30) kalenteripäivää asiakkaan pyynnöstä Salto joko hylkää pyynnön (selittää syyt, miksi tällainen poissaolo

on suljettu pois) tai maksaa sovitun korvauksen asiakkaalle.

12.5. Salto voi keskeyttää Palvelut ja evätä pääsyn alustalle ilman, että asiakkaalla ole oikeutta minkäänlaiseen korvaukseen

tai korvaukseen, jos:

Salto pitää tarpeellisena estää tai lopettaa Palveluiden käyttö, joka on kielletty näissä yleisissä ehdoissa ja erityisesti muun

muassa yllä olevan artiklan 6 nojalla.

Asiakkaalle ilmoitettaessa, jos Asiakas rikkoo olennaisesti tätä sopimusta. 

Asiakas ei suorita Salton Partnerille velkaa ajallaan kohdan 10.3 mukaisesti.

Palvelujen keskeyttäminen ei rajoita mitään oikeuksia tai velvoitteita, jotka syntyvät ennen keskeyttämistä tai sen aikana.

13. LUOTTAMUKSELLISUUS

13.1. Osapuolet sitoutuvat olemaan paljastamatta Luottamuksellisia tietoja kolmansille osapuolille ilman toisen osapuolen

etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Osapuolet ovat kuitenkin täten nimenomaisesti valtuutettu, että Luottamuksellisia

tietoja voidaan jakaa Salto's Groupin jäsenten, Salton yhteistyökumppanin, Clayn ja/tai Asentajan kanssa.

13.2. Tämä luottamuksellisuusvelvoite velvoittaa osapuolet ja niiden edustajat. Tämän artiklan mukaan edustajalla

tarkoitetaan työntekijää, johtajaa, edustajaa, konsulttia, neuvonantajaa tai muuta heihin liittyvää henkilöä.
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13.3. Luottamuksellisten tietojen paljastamisen välttämiseksi kumpikin osapuoli sitoutuu toteuttamaan kaikki tarpeellisiksi

katsomansa järjestelyt ja toimenpiteet luottamuksellisten tietojen säilyttämiseksi, erityisesti kaikki tarvittavat toimenpiteet,

jotka liittyvät sen työntekijöihin, joilla on pääsy luottamuksellisiin tietoihin. .

13.4. Jos jompikumpi osapuolista tai sen edustajista rikkoo tässä sovittuja salassapitovelvoitteitaan, rikkova osapuoli korvaa

toiselle osapuolelle vahingot tai menetykset, välittömät ja/tai välilliset vahingot, joita toiselle Osapuolelle on aiheutunut edellä

mainitun rikkomuksen seurauksena.

13.5. Jos oikeus- tai hallintoviranomainen pyytää sopimuspuolta toimittamaan luottamuksellisia tietoja, sen on ilmoitettava

asiasta välittömästi toiselle osapuolelle.

13.6. Tämä salassapitovelvollisuus on voimassa toistaiseksi, ja Luottamukselliset tiedot säilyttävät luottamuksellisuuden ja

salaisen luonteensa.

13.7. Epäselvyyksien välttämiseksi kaikki aiemmat luottamuksellisuussopimukset tai voimassa olevat salassapitosopimukset,

joiden osapuolet ovat mahdollisesti allekirjoittaneet tai jonka Asiakas on mahdollisesti allekirjoittanut Salto Partnerin kanssa,

pysyvät voimassa ja ovat voimassa, eikä tämä määräys vaikuta niihin. sovellettavissa edelleen sen alla ilmoitettuihin tietoihin.

14. TIETOTURVA

14.1. Salto pyrkii parhaansa mukaan ja ottamaan käyttöön tavanomaisia markkinoiden turvatoimia varmistaakseen, että

alustalla olevat tiedot (mukaan lukien muun muassa Asiakkaan tiedot ja Henkilötiedot) pidetään salassa, niitä ei paljasteta

eikä luvaton kolmas osapuoli pääse käsiksi.

14.2. Salto tekee parhaansa turvatakseen Palvelut asianmukaisesti ja välttääkseen valtuuttamattomien kolmansien

osapuolten luvattoman pääsyn niihin, mutta Salto ei anna mitään takuuta tai vastuuta tällaisesta turvallisuudesta. Tästä

syystä, paitsi petostapauksessa (dolo), Salto ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista (suorasta tai välillisestä

vahingosta), joka aiheutuu Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle luvattomien kolmansien osapuolten sopimattomasta

pääsystä Palveluihin huolimatta turvatoimenpiteistä

hyväksynyt Salto. Salto ei vastaa petoksia (dolo) lukuun ottamatta vahingoista tai menetyksistä (suorista tai epäsuorista

vahingoista),

kaikkien alustalla saatavilla olevien tietojen paljastamisen yhteydessä.

14.3. Mikäli Asiakas epäilee tai huomaa, että kolmannet osapuolet ovat päässeet Palveluihin sopimattomasti esimerkiksi

käyttämällä Sivustotietoja väärin, Asiakkaan tulee ilmoittaa tästä Saltolle mahdollisimman pian sekä puhelimitse että

kirjallisesti sähköpostitse.

14.4. Saltolla on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin Salton tarjoamien käyttö- ja käyttöoikeuksien väärinkäytön estämiseksi ja

mahdollisuuksien mukaan rajoittaa vahinkoa tai tulonmenetystä.

15. TIETOSUOJA

15.1. Osapuolet tiedostavat, että Asiakkaan Palveluiden käyttö Alustan kautta edellyttää, että Salto käsittelee Henkilötietoja

Asiakkaan puolesta. Asiakas myöntää Saltolle pääsyn Henkilötietoihin vain siltä osin kuin se on tarpeen tämän Sopimuksen

tarkoituksia ja Palvelujen käyttöä Alustan kautta varten.

Salto toimii tietojen käsittelijänä (tai joissain tapauksissa alikäsittelijänä) kaikkien Asiakkaan hallitsemien (tai joissakin
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tapauksissa käsittelemien) Henkilötietojen osalta, joihin Salto saa pääsyn Palveluita käyttäessään. Salto toimii vain Asiakkaan

ohjeiden mukaisesti henkilötietojen käsittelyssä. Näitä tarkoituksia varten osapuolet sopivat seuraavasti Käsittelijäsopimus

sovellettavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla, jonka Asiakas täten hyväksyy ja hyväksyy,

hyväksymällä nämä yleiset ehdot.

Asiakas sitoutuu ja takaa Salolle, että sen on noudatettava täysin sovellettavia tietosuojamääräyksiä ja että henkilötietojen

käyttö ja / tai käsittely ei saa tapahtua laittomasti ilman mahdollista vaadittavaa hyväksyntää ja / tai että käyttö ja / tai käyttö

tai henkilötietojen käsittely tai muokkaaminen ei saa loukata asianomaisten osapuolten tai kolmansien osapuolten oikeuksia.

Asiakas on vastuussa sovellettavan tietosuojalainsäädännön asianmukaisesta ja asianmukaisesta noudattamisesta, eikä

asiakas saa missään teossa tai laiminlyönnissä aiheuttaa Saltosta vastuuta kolmannelle osapuolelle ajoittain sovellettavan

asiaankuuluvan tietosuojalainsäädännön nojalla.

15.2. Lisäksi Salto käsittelee henkilötietoja, jotka ovat tarpeen tilin luomiseen Alustalla, rekisterinpitäjänä seuraavin

edellytyksin Tietosuojakäytäntö Saltosta.

15.3. Asiakas on vastuussa Saltolle kaikista vahingoista, jotka johtuvat Laitteiston ja/tai Palvelujen, mukaan lukien Sivuston

tiedot, väärinkäytöstä tai sopimattomasta käytöstä.

16. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA KÄYTTÖ

16.1. Asiakkaan tulee noudattaa kaikkia laista ja sovellettavista määräyksistä sekä tästä sopimuksesta johtuvia velvoitteita,

ohjeita, määräyksiä ja rajoituksia. Käsittelijäsopimus, Käyttäjädokumentaatio ja muut Salton Asiakkaalle muulla tavalla

tiedoksi antamat ehdot.

16.2. Asiakas takaa Saltolle Sopimuksen solmimisen yhteydessä toimittamiensa Asiakkaan tietojen, tietojen ja hyväksyntöjen

oikeellisuuden ja täydellisyyden.

16.3. Asiakkaan tulee itse ja omaan lukuunsa ja ajallaan huolehtia sopivista laitteista ja laitteista, ICT-infrastruktuurista,

yhteyksistä, virtalähteistä, Internet-liittymistä, ohjelmistoista ja muista Laitteiston ja/tai Palveluiden moitteettoman toiminnan

varmistamiseksi tarvittavista tarpeista.

16.4. Asiakkaan on aina toimitettava Saltolle hyvissä ajoin kaikki tiedot, joita Salto pitää hyödyllisinä, tarpeellisina tai

toivottavina, ja tehtävä aina kaikkensa, jotta Salto voi toteuttaa Sopimuksen asianmukaisesti. Mikäli Asiakas ei täytä tätä

velvoitetta, Saltolla on oikeus keskeyttää Sopimus kokonaan tai osittain, ja sillä on myös oikeus periä Asiakkaalta tästä

aiheutuvat kulut.

16.5. Asiakas ei saa käyttää tai sallia laitteiston, mobiilisovelluksen, verkkosovelluksen, kupongin ja/tai palveluiden luvatonta,

laitonta tai sopimatonta käyttöä. Asiakas pitää Salton vaarattomana kolmansien osapuolten vaatimuksilta ja menetyksistä tai

vahingoista (suorat tai välilliset vahingot), jotka aiheutuvat Laitteiston, kupongin ja/tai Palvelujen luvattomasta, laittomasta tai

sopimattomasta käytöstä.

16.6. Asiakas ei saa koskaan syöttää, käsitellä, tallentaa tai levittää tietoja rikkoen asiaa koskevia lakeja ja määräyksiä,

kolmansien osapuolten oikeuksia ja/tai Salton oikeuksia, mukaan lukien sen immateriaali- ja teollisoikeudet.

16.7. Asiakas ei saa antaa kolmansien osapuolien käyttää kuponkia tai Palveluita ilman Salton etukäteen antamaa kirjallista

lupaa.

16.8. Asiakas ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin estääkseen Salton ICT-järjestelmien ja -infrastruktuurin altistumisen
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kaikenlaisille haittaohjelmille, kuten tietokoneviruksille, hakkeroijille, roskapostille, vakoiluohjelmille ja vastaaville haitallisille

tiedostoille, sekä ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin estääkseen järjestelmän liiallisen ylikuormituksen, epävakauden ja /tai

Salton ICT-järjestelmien ja infrastruktuurin toimintahäiriö.

16.9. Asiakas on tältä osin nimenomaisesti kielletty myymästä, vuokraamasta, vuokraamasta, luovuttamasta, luovuttamasta

Palveluita ja/tai niihin liittyviä asiakirjoja kolmansille osapuolille, elleivät Osapuolet nimenomaisesti kirjallisesti toisin sovi.

16.10. Asiakkaan on pidättäydyttävä tekemästä muutoksia tai aiheuttamasta minkäänlaista vahinkoa Palveluille ja

Laitteistolle.

16.11. Jos Salto epäilee asiakkaan toimineen vastoin tämän artiklan, näiden yleisten ehtojen ja/tai sopimuksen sisältöä, on

Saltolla oikeus evätä Asiakkaalta pääsy Palveluihin (väliaikaisesti) välittömästi. irtisanoa Sopimuksen ja/tai ryhtyä muihin

Salton parhaaksi katsomiin toimenpiteisiin ilman, että Asiakas voi vaatia tältä osin minkäänlaista korvausta tai

ennakkomaksujen palautusta.

16.12. Elleivät Osapuolet nimenomaisesti muuta kirjallisesti sovi, tilaaja huolehtii itse tarvittavasta sähköstä, liitännöistä,

laitteistosta, ohjelmistoista (asennuksesta), turvatoimenpiteistä, asetuksista ja muista vaatimuksista sekä oheislaitteista ja

muista toiminnoista, jotka mahdollistavat Laitteiston ja Palvelut ja/tai voidakseen muodostaa yhteyden alustaan

tuotespesifikaatioiden mukaisesti.

Lisäksi Asiakas myöntää, että Palvelujen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi Laitteisto on pidettävä täydellisissä

olosuhteissa ja riittävässä kunnossa. Asiakas on vastuussa laitteiston ylläpidosta hyvissä olosuhteissa ja puutteellisessa

kunnossa palvelujen häiriöttömän käytön mahdollistamiseksi. Asiakkaan on toteutettava niin monta toimenpidettä kuin on

tarpeen, jotta kaikki laitteiston viat, toimintahäiriöt tai muut vahingot voidaan korjata (molemmat joko Salton kumppanin

myöntämän laitteiston asianomaisen takuuaikana tai sen jälkeen). Salto ei pidä sopimusta rikkoneena, joten Salto ei ole

millään tavalla vastuussa, kun Palveluja ei voida tarjota sen vuoksi, että Asiakas rikkoo edellä mainittuja Laitteiston

ylläpitovelvoitteita tai kun Laitteisto on vahingoittunut, muutettu , muokattu tai poistettu käytöstä mistä tahansa syystä.

16.13. Asiakkaan mahdollisesta konkurssista tai velkasaneerauksesta on ilmoitettava Saltolle välittömästi (asiakkaan

selvittäjän tai selvitysmiehen kautta).

17. ASIAKKAAN VASTUU

17.1. Ellei Asiakas tosiasiallisesti ja nimenomaisesti toisin osoita, Asiakas on täysin vastuussa Saltolle kaikista suorista tai

välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tappioista, kustannuksista, kuluista tai minkä tahansa luonteisista vaatimuksista, joita se

on suoraan tai välillisesti aiheuttanut Salolle. tämän sopimuksen mukaisen suorituksen seurauksena.

17.2. Asiakas tunnustaa ja hyväksyy erityisesti, että:

Salto ei ole millään tavalla vastuussa Asiakkaalle eikä kenellekään muulle henkilölle, ja

nimenomaisesti vapauttaa ja luopuu kaikista mahdollisista oikeuksistaan nostaa kanne Saltoa vastaan suorista tai

välillisistä vahingoista, jotka johtuvat menetyksistä, vahingoista, kustannuksista, vastuusta tai vaatimuksista, mikä tahansa

ja millä tahansa aiheutettu, joko kuoleman tai vamman vuoksi. kaikki henkilöt tai omaisuuden menetys tai vahingoittuminen

tai muutoin, joka johtuu seuraavista tai jollakin tavalla liittyy:

asiakkaan tämän sopimuksen rikkomisesta;

Palvelujen tai Sivuston tietojen käyttö Asiakkaan toimesta (mukaan lukien, rajoituksetta, minkä tahansa Sivuston tietojen
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valtuutettu ja luvaton käyttö, valtuutettu ja luvaton pääsy Sivustolle ja Sivuston tietojen katoaminen tai varkaus);

Asiakkaan Sopimuksessa antamien lausuntojen ja takuiden virheellisyydestä tai epätarkkuudesta sekä asiakkaan

toimesta Asiakkaaseen sovellettavien lakien ja määräysten ja/tai niihin liittyvien velvoitteiden rikkomisesta. Tästä syystä

Asiakas hyväksyy täyden vastuunsa, ilman minkäänlaista rajoitusta, suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka voivat

johtua mistä tahansa tämän kohdan 17.2. mukaisista olosuhteista, ja sitoutuu korvaamaan ja pitämään Salton täysin

vaarattomana kaikista vahingoista (suorista tai epäsuorista) ), että SALTO saattaa kärsiä tai on voinut kärsiä edellä

kohdissa (a)–d luetelluista tapahtumista, molemmat mukaan lukien.

17.3. Asiakas sitoutuu korvaamaan ja pitämään täysin vaarattomana Saltoa kaikilta väitteiltä, vaatimuksilta, vaatimuksilta,

vastuilta, tappioilta, vahingoista, sakoista, sakoista tai minkä tahansa tyyppisistä kuluista (mukaan lukien kohtuulliset

asianajajien palkkiot sekä välilliset ja välilliset vahingot), ja joko kenenkään kuoleman tai loukkaantumisen tai omaisuuden

menetyksen tai vahingoittumisen takia tai muulla tavoin kolmannelta osapuolelta (mukaan lukien rajoituksetta mikä tahansa

asiakas tai asiakkaan yritys tai yritys

Konserniin, heidän osakkeenomistajiinsa, työntekijöihinsä ja johtajiin) seurauksena tai millään tavalla liittyen sen sopimuksen

mukaiseen suoritukseen ja Palvelujen käyttöön.

17.4. Tämän pykälän 17 soveltamiseksi viittaukset "Asiakkaaseen" ja "Saltoon" katsotaan ajoittain tarkoitetuiksi Asiakasta,

Saltoa ja heidän tytäryhtiöitään, johtajia, osakkeenomistajia tai työntekijöitä.

18. SALTON VASTUU

18.1. Ellei tämän Sopimuksen erityisistä ehdoista muuta sovita ja Salton petosta (dolo) lukuun ottamatta, Salton täydellinen ja

yksinomainen vastuu tämän Sopimuksen (mukaan lukien muun muassa 12 artikla) mukaisesti on seuraava:

Jollei jäljempänä olevien artiklojen 18.2 ja 18.3 määräyksistä muuta johdu, Salto on vastuussa Asiakkaalle vain välittömistä

vahingoista, jotka ovat aiheutuneet suoraan Asiakkaalle ja jotka johtuvat yksinomaan tämän Sopimuksen noudattamisesta

Palvelujen tarjoamisen yhteydessä, yhteenlaskettuina enimmäismääränä Asiakkaan viime vuonna Partnerille maksamat

palkkiot. Asiakkaan on toimitettava kirjallinen todiste tällaisesta viime vuonna maksetusta palkkiosta lähettämällä SALTOlle

asiaankuuluva kirjallinen asiakirja, joka todistaa tällaisen määrän ja joka voi olla osa kumppanidokumentaatiota. Salto tai sen

ryhmä on vastuussa Asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista nimenomaisesti

ulkopuolelle.

18.2. Salton vastuu on täysin ja ehdottoman poissuljettu suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat seuraavista,

johtuvat tai liittyvät jollakin tavalla:

Laitteisto, kumppanin dokumentaatio ja kumppanin tai asentajan suorituskyky asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen

mukaisesti;

Asiakkaan suorittamasta Palvelujen virheellisestä, virheellisestä, harkitsemattomasta tai lainvastaisesta käytöstä tai

käytöstä, joka rikkoo Asiakkaan tämän Sopimuksen tai sovellettavien säännösten mukaisia velvoitteita ajoittain;

epätarkkoja tai epätäydellisiä tietoja millään verkkosivustolla, esitteissä tai muissa kirjallisissa tai sähköisissä

dokumentaatioissa, joita Salto ei ole laatinut;

Palvelut tai Laitteisto eivät ole Asiakkaan paikallisten sovellettavien määräysten mukaisia;

kolmansien osapuolten laitteiden, ohjelmistojen, rajapintojen, verkkojen, ICT-järjestelmien, infrastruktuurin tai

tietoliikennelinjojen käyttö;
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Palveluiden käyttö Ilmaisen kokeilujakson aikana;

Palveluiden käyttö kolmansien osapuolten toimesta;

kaikenlainen Sivuston tietojen ja Palveluiden käyttö, jonka Asiakas päättää suorittaa;

kun Alustan tai Palveluiden toimintaan vaikuttava käyttö tai olosuhteet ovat epätavallisia tai niitä ei ole kohtuudella

ennakoitavissa, esimerkiksi haittaohjelmien vaikutuksesta;

Käyttäjädokumentaation sekä Salton antamien käyttö- ja muiden ohjeiden noudattamatta jättäminen;

Palvelujen osittaiset tai täydelliset häiriöt huolto-, huolto- tai korjaustarkoituksiin tai joiden tarkoituksena on noudattaa

minkä tahansa luonteisia lakisääteisiä vaatimuksia;

Palvelujen osittaiset tai täydelliset häiriöt, jotka johtuvat asiakkaan tai kolmansien osapuolien suorituksesta (mukaan lukien

Laitteistoon tehdyt muutokset ja Laitteiston asianmukaisessa toimintakunnossapitovelvollisuuden rikkominen);

tietojen ja tiedostojen katoaminen tai vahingoittuminen Palveluiden käytön vuoksi, käytön aikana tai sen jälkeen;

olosuhteet, joita ei voida katsoa Salton syyksi, kuten minkään viranomaisen määräämät toimenpiteet, sovellettavien

määräysten muutokset, viivästykset tai muut puutteet, jotka johtuvat kolmansista osapuolista, joista Salto on millään tavalla

riippuvainen.

18.3. Oikeutta korvaukseen tai korvaukseen ei koskaan synny, ellei Asiakas ilmoita Suorasta vahingosta Salolle kirjallisesti

yhden (1) kuukauden kuluessa vahingon syntymisestä.

18.4. Asiakas tunnustaa ja hyväksyy nimenomaisesti Salton vastuun ja rajoitukset, jotka on säännelty tässä kohdassa 18.

Tässä säädetyt vastuusäännöt ovat ainoa ja yksinomainen asiakkaalle Sopimuksen nojalla myönnetty oikeussuojakeino, ellei

tämän Sopimuksen tietyissä määräyksissä ole nimenomaisesti toisin sovittu (mukaan lukien muun muassa 12 artikla).

Asiakas luopuu kaikista muista mahdollisista oikeussuojakeinoista Saltoa vastaan.

18.5. Tämän pykälän 18 soveltamiseksi viittaukset "Asiakkaaseen" ja "Saltoon" katsotaan ajoittain tarkoitetuksi Asiakasta,

Saltoa ja heidän tytäryhtiöitään, johtajia, osakkeenomistajia tai työntekijöitä.

18.6. Edellisestä huolimatta ja epäselvyyksien välttämiseksi Salto ei ole vastuussa eikä velvollinen maksamaan korvauksia

Asiakkaalle Salton Partnerin kumppanuusdokumentaation mukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä. Asiakas tiedostaa ja

hyväksyy sen, että Salton Partnerin laiminlyönnistä kumppanuusdokumentaation mukaisia velvollisuuksia koskevat

vaatimukset nostetaan ja vaaditaan yksinomaan Partneria vastaan.

19. YLIVOIMAINEN ESTE

19.1. Salto ei ole velvollinen täyttämään velvollisuuksiaan, jos se on estynyt ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisella esteellä

tarkoitetaan muun muassa: (i) Salton toimittajiin vaikuttavaa tai Clayyn vaikuttavaa ylivoimaista estettä, (ii) tavaroiden virheitä

(mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta tietokone- tai tietoliikennevirheet), palvelinkeskusten toimintahäiriöitä, liitäntöjen

kaapeleita. tietokeskuksiin tai niiden sisällä, hakkerointi, virus- ja matohyökkäykset, (iii) hallituksen toimenpiteet, (iv) sähköviat,

(v) toimintahäiriöt Internetissä, tietokoneverkoissa tai tietoliikennepalveluissa, (vi) sodat, (vii) istumapaikat, (viii) lakot, (ix)

yleiset kuljetusongelmat, (x) epidemiat, (xi) pandemia, (xii) työsulut ja (xiii) yhden tai useamman työntekijän poissaolo.

20. IMMATERIAALI- JA TEOLLISOIKEUDET
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20.1. Kaikki teollis- ja tekijänoikeudet Laitteistoon, kaikkiin ohjelmistoihin, verkkosivustoihin, alustaan, tietokantoihin, laitteisiin

tai muuhun materiaaliin, jotka on toimitettu Asiakkaalle Sopimuksen nojalla, kuten analyyseihin, dokumentaatioihin,

raportteihin tai tarjouksiin, myös niihin, jotka saattavat johtua renderöinnista Palveluista, ovat yksinomaan Salton, sen

lisenssinantajien tai sen toimittajien hallussa. Asiakas saa ainoastaan näissä yleisissä ehdoissa ja laissa nimenomaisesti

myönnetyt käyttöoikeudet siltä osin kuin on tarpeellista

ja yksinomaan sopimuksen voimassaoloaikana. Mitään käyttöoikeutta, johon Asiakkaalla on oikeus, ei voida siirtää

kolmansille osapuolille.

20.2. Asiakas ei saa poistaa tai muuttaa mitään tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, kauppanimiä tai muita

immateriaalioikeuksia tai teollisia oikeuksia koskevia merkintöjä laitteistossa, alustassa, ohjelmistossa, verkkosivustoissa,

tietokantoissa, laitteissa tai materiaaleissa, mukaan lukien luottamuksellisuutta koskevat viittaukset. Näiden.

20.3. Asiakkaalla ei ole lupaa jäljentää, purkaa, muodostaa uudelleen, purkaa lähdekoodia tai millään muulla tavalla käsitellä,

muokata tai mukauttaa alustaa, palveluita tai laitteistoa kokonaan tai osittain millään tavalla.

20.4. Saltolla on oikeus milloin tahansa muuttaa Alustan ja Palveluiden teknistä asetusta oman harkintansa mukaan ja ilman

Asiakkaan lupaa. Salto pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle, jos muutoksilla on haitallisia vaikutuksia Palveluihin. Asiakas ei saa

koskaan (lupaa muiden) poistaa tai kiertää tällaisia teknisiä tiloja.

21. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA, PALVELUT JA IRTISANOMINEN

21.1. Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona kaikki kohdassa 3.2 ((i)–(iv)) asetetut ehdot täyttyvät, ja se on voimassa

Ilmaisen kokeilujakson jälkeen yhden vuoden ajan niin kauan kuin Asiakas on ostanut ja aktivoinut kupongin ennen ilmaisen

kokeilujakson päättymistä.

21.2. Ennen Ilmaisen kokeilujakson päättymistä tai viimeistään neljä (4) kalenteriviikkoa ennen voimassa olevan Voucherin

voimassaoloajan päättymistä, Salto ilmoittaa asiasta Asiakkaalle sähköisesti (esim. sähköpostitse tai Web-sovelluksen

kautta). tai mobiilisovellus) Sopimuksen lähestyvä päättyminen.

21.3. Mikäli Asiakas haluaa pidentää Sopimuksen voimassaoloaikaa ja jatkaa siten Palveluiden pääsyä ja käyttöä, Salton

kohdan 21.2 mukaisesti havaittuaan asiakkaan on ostettava Salton yhteistyökumppanilta kuponki palkkioihin, joista Asiakas ja

Salton yhteistyökumppani sopivat. .

Kun asiakas on ostanut ja maksanut ja ennen nykyisen voimassaolon päättymistä (mikä vastaa ilmaisen kokeilujakson

päättymistä tai asiaankuuluvan tositteen voimassaoloaikaa), asiakkaan tulee aktivoida ostettu kuponki alustalla jatkaakseen

pääsyä ja Palvelujen käyttäminen uudella voimassaoloaikalla vuodessa, joka vastaa Termin pidentämistä. Tätä menettelyä

sovelletaan vuosittain ennen asiaankuuluvan tositteen voimassaolon päättymistä ja siten ennen kauden päättyminen.

Jos asiakas päättää olla pidentämättä Määräaikaa ennen ilmaisen kokeilujakson päättymistä tai ennen kuin voimassa oleva

asiaankuuluva tosite on päättynyt, asiakkaan on välittömästi ilmaisen kokeilujakson tai kupongin voimassaolon päättymisen

jälkeen lopetettava pääsy ja oikeus käyttää Palveluja, ja Salto lopettaa Palvelut. Tällaisissa tapauksissa Asiakkaalle ei tarjota

Palveluja, mutta sillä on edelleen pääsy Sivustoon offline-tilassa. Off-line-tilassa Salto ei ole minkäänlaista vastuuta mistään

suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka saattavat johtua Sivuston, Sivuston yksityiskohtien, Laitteiston ja Alustan käytöstä

verkossa tai muusta Asiakkaan ja käyttäjien suorittamasta toiminnasta .

22. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
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22.1. Rajoittamatta Sopimuksen muiden määräysten soveltamista, Osapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus ennenaikaisesti

vain, jos sopimusta rikotaan, jos laiminlyönyt osapuoli ei korjaa rikkomusta saatuaan asianmukaisen kirjallisen ilmoituksen

laiminlyönnistä. täsmentäen mahdollisimman monta yksityiskohtaa ja ilmoittamalla kohtuullinen määräaika, joka ei saa

missään tapauksessa ylittää yhtä (1) kuukautta, jonka kuluessa virheen korjaamiseksi.

22.2. Sopimuksen irtisanoessa mistä tahansa syystä Salton ennen irtisanomista laskuttamat summat, jotka liittyvät hänen

Sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä jo oikein suoritettuihin, toimittamiin tai toimittamiin töihin, tuotteisiin tai palveluihin,

jäävät kokonaisuudessaan erääntyneiksi ja tulevat välittömästi maksettaviksi. irtisanomisen yhteydessä.

22.3. Salto ei ole koskaan velvollinen (i) palauttamaan, palauttamaan tai palauttamaan Maksuja (jotka voidaan vaatia vain

Salton yhteistyökumppanilta

kumppaniasiakirjoissa säädetyin perustein) tai jo saatuja palkkioita tai (ii) maksaa korvausta irtisanomisesta jostakin edellä

mainituista syistä (paitsi jos sopimus irtisanotaan Salto-sopimuksen vakavan rikkomisen vuoksi) sopimuksen mukaiset

olennaiset velvoitteet).

22.4. Kaikki Palveluihin liittyvät käyttö- ja käyttöoikeudet raukeavat välittömästi, kun Sopimus irtisanotaan mistä tahansa

syystä. Siksi Salto lopettaa Palvelut, jos Sopimus irtisanotaan mistä tahansa syystä.

22.5. Epäselvyyksien välttämiseksi tämän sopimuksen irtisanominen ei vaikuta millään tavalla sopimuksen voimassaoloon

Käsittelijäsopimus jonka Asiakas on sopinut SALTOn kanssa, mikä on edelleen täysin sovellettavissa ja voimassa sen omien

ehtojensa mukaisesti.

23. OIKEUKSIEN JA VELVOLLISUUKSIEN SIIRTO TAI SAATAVILLE ASETTAMINEN

23.1. Saltolla on oikeus siirtää Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja/tai velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle ilman

Asiakkaan lupaa edellyttäen, että Salto varmistaa, että tämä kolmas osapuoli todella sitoutuu noudattamaan Sopimuksen

mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa mitään Sopimuksen ja/tai Sopimuksen

mukaisia oikeuksia ja/tai velvoitteita kolmansille osapuolille ilman Salton etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

23.2. Saltolla on oikeus antaa kokonaan tai osittain alihankinta Palveluiden tarjoaminen Alustan tai sen osien kautta mille

tahansa yritykselle (mukaan lukien erityisesti Clay) ilman Asiakkaan lupaa.

24. LOPPUMÄÄRÄYKSET

24.1. Jos jokin näiden Yleisten ehtojen tai jonkin muun Sopimuksen dokumentaation ehto osoittautuu pätemättömäksi, näiden

Yleisten ehtojen ja Sopimuksen muut määräykset ovat edelleen voimassa osapuoliin ennallaan. Siinä tapauksessa osapuolet

aloittavat neuvottelut sellaisen uuden määräyksen sisällöstä, joka lähentää alkuperäistä määräystä mahdollisimman tarkasti.

24.2. Mikäli näiden yleisten ehtojen ja sopimuksen yhden tai useamman määräyksen tulkinnassa on epäselvyyttä, niitä on

tulkittava näiden ehtojen "hengessä".

24.3. Mikäli Osapuolten välillä syntyy tilanne, jota ei säännellä näillä yleisillä ehdoilla tai sopimuksella, tulee tätä tilannetta

arvioida näiden yleisten ehtojen ja sopimuksen hengen mukaisesti.

24.4. Jos Salto ei aina vaadi näiden yleisten ehtojen tiukkaa noudattamista, tämä ei tarkoita, että näitä yleisiä ehtoja ei

sovelleta tai että Salto menettää tai luopuu oikeudestaan vaatia näiden yleisten ehtojen tiukkaa noudattamista muissa

tapauksissa millään tavalla.
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24.5. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Salolle viipymättä kirjallisesti postitse, sähköpostitse tai faksilla suunnitelluista

osoitteenmuutoksesta. Salto olettaa, että Asiakkaan viimeisin antama osoite on oikea.

24.6. Espanjan lakia sovelletaan yksinomaan asiakkaan ja Salton välisiin suhteisiin. Asiakkaan ja Salton välillä syntyneet riidat

ratkaistaan yksinomaan San Sebastianin (Guipúzcoa-Espanja) toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

24.7. Näiden yleisten ehtojen virallinen kieli on englanti. Jos englanninkielisen version ja minkä tahansa muun version välillä

on ristiriitaa, nämä Yleiset ehdot voidaan kääntää (yksinomaan Asiakkaan ymmärtämisen helpottamiseksi), englanninkielisen

version sisältö on ensisijainen.

Vastuuvapauslauseke:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and

filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of

the legal documents and their updates.
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