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1. YLEISTÄ TIETOA
 
Salto Systems, S.L. (“Salto”) on espanjalainen yhtiö, jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa C/ Arkotz 9, 
Polígono Lanbarren, 20180 Oiartzun (Guipúzcoa - Espanja), jonka verotunnus on B-20708517, puhelin +34 943 344 550 ja 
sähköpostiosoite  info@saltosystems.com. 
 
Rekisteröity Guipúzcoan kaupparekisteriin, osa 1850, lehti 101, sivu SS-18.081.

2. SOVELLUKSEN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

 2.1  Soveltamisala 

Tällä sopimuksella säädetään käyttäjän (toisin sanoen nämä käyttöehdot hyväksyneen henkilön) SALTON omistaman 
sovelluksen lataamisen ja käytön ehdoista (”Käyttöehdot”) käyttäjän älypuhelimessa tai taulutietokoneessa 
(molemmissa tapauksissa ”laite”). Nämä käyttöehdot korvaavat kaikki aikaisemmat sopimukset tai ehdot, jotka 
käyttäjä on hyväksynyt samassa tarkoituksessa ja samalle sovellukselle. 

Sana ”sovellus” tarkoittaa vastaavaa Salton ohjelmistosovellusta,”, jonka käyttäjä on ladannut ja jota käytetään 
näiden käyttöehtojen mukaisesti Apple iOS- ja Android OS -laitteissa, sekä kaikkia sovelluksen päivityksiä. Sovellus 
antaa käyttäjälle mahdollisuuden muun muassa avata laitteellaan ovet tiloissa, jotka on varustettu yhteensopivalla 
Salton kulunvalvontajärjestelmällä (”sijainti”) edellyttäen, että käyttäjälle on tätä ennen myönnetty mobiilit kulkuluvat 
kyseiseen sijaintiin (”mobiilit kulkupalvelut”) vastaavan järjestelmän omistajan taholta, jolla on voimassa oleva lisenssi 
Salton kulunvalvontaratkaisun ohjelmistoon kyseisessä sijainnissa. Mainittuja mobiileja kulkupalveluita, yhdessä 
muiden palvelujen kanssa, joita Salto saattaa päättää tarjota sovelluksen kautta, kutsutaan tästä eteenpäin yhteisesti 
nimellä ”palvelut”.   

 2.2 Sovelluksen lataaminen ja näiden käyttöehtojen hyväksyminen

Käyttäjä voi ladata sovelluksen laitteen valmistajan tai sovelluksen jälleenmyyjän myymälästä (”myymälä”).   

Kun käyttäjä on ladannut ja avannut sovelluksen, käyttäjä voi tarkastella näitä ehtoja näytössä napsauttamalla 
näkyviin tulevaa linkkiä. Tämä tulee tehdä ennen käyttäjän sisäänkirjautumista.. Päästäkseen sovellukseen ja 
voidakseen käyttää palveluita käyttäjän tulee napsauttaa ruutua ”Sisäänkirjautuminen” tai mitä tahansa vastaavaa 
valintaruutua, joka tätä varten ilmestyy näyttöön. Napsauttamalla tätä valintaruutua käyttäjä hyväksyy näiden 
käyttöehtojen sisällön (mukaan lukien kaikki takuu- ja vastuuvelvollisuusrajoitukset, joita siinä on mainittu) ja sitoutuu 
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noudattamaan sen sisältöä. Käyttäjää pyydetään näin ollen lukemaan nämä käyttöehdot huolellisesti ennen mainitun 
valintaruudun napsauttamista ja sovelluksen käyttämistä.   

Jotta käyttäjä voisi käyttää sovelluksella mobiileja kulkupalveluita (ladattuaan ja hyväksyttyään nämä käyttöehdot) 
kussakin yksittäisessä sijainnissa, vaaditaan siihen ehdottomasti, että kyseisen sijainnin vastaavan Salton 
kulunvalvontajärjestelmän omistaja (”järjestelmän omistaja”) on etukäteen antanut käyttäjälle mobiilit kulkuluvat 
mobiilien kulkupalvelujen käyttämiseen kyseisessä sijainnissa. Samalla tavoin kyseisten mobiilien kulkulupien 
myöntäminen käyttäjälle ei sisälly näiden käyttöehtojen soveltamisalaan, eikä Salto ota mitään vastuuta kyseisen 
luvan myöntämisestä käyttäjälle tai sen peruuttamisesta.  

 2.3 Käyttölisenssin ehdot 

 2.3.1.  Maksut. Sovelluksen lataaminen ja käyttö on käyttäjälle ilmaista, rajoittamatta kuitenkaan seuraavia: 

(i)  Liittymäveloitus, joka käyttäjien tulee maksaa saadakseen yhteyden vastaavaan tietoliikenneverkkoon   

 Näin ollen käyttäjä hyväksyy, että hänen matkaviestintäverkon toimittajansa sopimusehtoja sovelletaan   
 myös sovellusta käytettäessä. Tämän tuloksena matkaviestintäverkon toimittaja voi veloittaa käyttäjältä   
 verkkoyhteyspalvelujen käytöstä yhteyden ajan silloin, kun hän käyttää sovellusta ja/tai palveluita.  

(ii) Järjestelmän omistajalle mahdollisesti kuuluvat maksut, jotta käyttäjä saa käyttöönsä mobiilit kulkupalvelut.
 
Salto varaa oikeuden ottaa käyttöön tulevaisuudessa mitä tahansa parhaaksi katsomiansa vastikkeita sovelluksen ja/
tai kaikkien palvelujen tai osan niistä lataamisesta ja/tai käytöstä. Tällaisessa tapauksessa Salto ilmoittaa sovellettavat 
ehdot käyttäjälle riittävän ajoissa. 

 2.3.2.  Käyttölisenssi. Näiden käyttöehtojen nojalla ja sen mukaisesti Salto myöntää käyttäjälle, ja käyttäjä hyväksyy, 
sovelluksen käyttölisenssin, joka on lisenssimaksuton, henkilökohtainen, ei-kaupallinen, ei-siirtokelpoinen, 
peruutettavissa oleva, rajoitettu ja ei-yksinoikeudellinen. Se on tarkoitettu yksinomaan sovelluksen käyttöön ja Salton 
kulloinkin sovelluksen kautta saataviksi päättämien ominaisuuksien ja palvelujen käyttöön. Tämä lisenssi myönnetään 
ja on käytettävissä yksinomaan sen jälkeen, kun käyttäjä on hyväksynyt nämä käyttöehdot kohdassa 2.2 ilmoitetulla 
telemaattisella hyväksyntämekanismilla. Mainittu sovelluksen sallittu käyttö sisältää sovelluksen toisintamisen 
kokonaan tai osittain yksinomaan sen käyttötarkoituksessa, sen lataamiseksi, suorittamiseksi ja näyttämiseksi 
laitteessa. 

 2.3.3.  Sovelluksen tai palvelujen valtuudeton käyttö Edellä mainittu myönnetty lisenssi on henkilökohtainen eikä sitä voi 
siirtää toiselle. Käyttäjä on vastuussa sovelluksen ja/tai palvelujen käytöstä kaikilla käyttäjän laitteilla. Käyttäjällä on 
myös velvollisuus varmistaa, että asiattomat henkilöt eivät saa pääsyä sovellukseen ja/tai palveluihin mistään näistä 
laitteista (esimerkiksi minkä tahansa laitteen katoamisen tai väärinkäytön seurauksena, johon sovellus on asennettu). 
 
Käyttäjä hyväksyy täyden vastuun mistä tahansa toimista, joita on suoritettu käyttämällä käyttäjän profiilia 
sovelluksessa. Käyttäjä on myös rajoittamattomassa vastuussa (i) Saltoa ja mitä tahansa sen ryhmään kuuluvaa muuta 
yhtiötä ja/tai (ii) järjestelmän omistajaa kohtaan, joka on myöntänyt käyttäjälle mobiilit kulkuluvat sijainteihinsa, tai 
käyttäjän miltä tahansa laitteelta käytetystä sovelluksesta ja/tai palveluista aiheutuu mitä tahansa vahinkoa väärän 
tai asiattoman käytön johdosta. Mikäli käyttäjä havaitsee minkä tahansa laitteen katoamisen tai varkauden tai epäilee 
niiden tapahtuneen, tai havaitsee tai epäilee sovelluksen tai palvelujen väärinkäyttöä laitteilla kolmannen osapuolen 
toimesta, käyttäjällä on täysi vastuu asian ilmoittamisesta järjestelmän omistajalle, joka on myöntänyt käyttäjälle 
mobiilit kulkuluvat sijainteihinsa. Näin järjestelmän omistaja voi ryhtyä parhaaksi katsomiinsa toimenpiteisiin (mukaan 
lukien mm. mobiilin kulkuluvan peruuttaminen kyseisiltä laitteilta). 

 2.3.4.  Luvaton käyttö. Sovelluksen sallittu käyttö rajoittuu edellä, kohdassa 2.3.2 kuvattuun käyttöön. Sovelluksen käyttö 
missä tahansa muussa tarkoituksessa on nimenomaisesti kiellettyä ja se katsotaan ohjelmapiratismiksi ja teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön rikkomukseksi. Salto varaa oikeuden esittää vastuuvaatimuksen tämän 
määräyksen rikkomisesta sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.   
 
Muita seikkoja rajoittamatta käyttäjällä ei ole lupaa sallia kolmansien osapuolten (i) tehdä ja jakaa kopioita 
sovelluksesta, (ii) yrittää kopioida, toisintaa, muuttaa, manipuloida, muokata, käänteismallintaa, purkaa, 
takaisinkääntää, siirtää, vaihtaa tai kääntää sovellusta, (iii) luoda minkäänlaisia johdannaistöitä sovelluksesta, (iv) 
sallia valtuudettomien henkilöiden päästä sovellukseen tai käyttää sitä tai palveluita, (v) lisensoida, jälleenlisensoida, 
myydä, jälleenmyydä, siirtää, osoittaa, jakaa tai muulla tavoin kaupallisesti hyödyntää sovellusta tai sovelluksen tai 
palvelujen saanti- ja käyttöoikeutta, (vi) käyttää sovellusta tai palveluita millään tavalla, joka on laitonta, lainvastaista, 
petollista tai haitallista eikä laittomaan, lainvastaiseen, petolliseen tai haitalliseen tarkoitukseen tai toimintaan liittyen 
tai sen suorittamiseksi, eikä missään tarkoituksessa, joka loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, sekä (vii) käyttää 
sovellusta tai palveluita millään tavalla, joka aiheuttaa tai saattaisi aiheuttaa haittaa sovellukselle tai palveluille tai 
heikentää sovelluksen tai palveluiden saatavuutta tai käytettävyyttä, ja käyttäjä myös sitoutuu olemaan tekemättä 
näin. Lisäksi käyttäjä ei myöskään voi käyttää sovellusta eikä palveluita, jos käyttäjä on Salton tai minkä tahansa muun 
Salton konserniin kuuluvan yhtiön kilpailija, eikä myöskään sovelluksen tai palveluiden saatavuuden, turvallisuuden, 
suorituskyvyn tai toiminnallisuuden seurantaan tai mihin tahansa muuhun vertailu- tai kilpailutarkoitukseen.   
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 2.3.5.  Teollis- ja tekijänoikeudet. Koko sovellus, toisin sanoen kaikki sovelluksen muodostavat elementit (tekstit, kuvat, 

tavaramerkit, logot, ohjelmistotiedostot, väriyhdistelmät jne.), sen sisällön rakennevalikoima ja järjestys, sekä niiden 
taustalla oleva lähdekoodi ovat teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön suojaamia. Käyttäjällä ei ole 
oikeutta hyötykäyttää, toisintaa, jakaa, muuttaa, kommunikoida julkisesti, osoittaa tai muuttaa kumpaakaan niistä, eikä 
käyttäjällä myöskään ole oikeutta suorittaa mitään näihin liittyviä levitystoimia ilman Salton nimenomaista lupaa. Kaikki 
sovellukseen ja kaikkiin edellä mainittuihin elementteihin (mukaan lukien lähdekoodi) kuuluvat tekijänoikeudet kuuluvat 
yksinomaan Saltolle ja/tai sen käyttöluvan antajille.   
 
Käyttäjän sovelluksen tai palvelujen käyttöoikeus ei myönnä käyttäjälle minkäänlaista omistusoikeutta tai minkään 
muun tyyppistä oikeutta sovellukseen, sovelluksen sisältöön, palveluihin tai niiden perustana olevaan lähdekoodiin, 
lukuun ottamatta sovelluksen ja palvelujen sallittua käyttöä, joka on määritelty kohdassa 2.3.2. 
 
Salto varaa oikeuden käynnistää kaikki tarvittavat oikeustoimet käyttäjää vastaan, mikäli tämä rikkoo mitä tahansa 
teollis- tai tekijänoikeuksia. 

 2.3.6.  Muutokset ja päivitykset. Salto varaa oikeuden muuttaa tai päivittää sovellusta ja/tai muuttaa palvelujen teknisiä 
määrityksiä milloin tahansa harkintansa mukaisesti ilman käyttäjän suostumusta ja ilman, että käyttäjä olisi oikeutettu 
saamaan siitä minkäänlaista korvausta. Kaikki tällaiset muutokset sekä niihin kuuluvat teollis- ja tekijänoikeudet 
kuuluvat yksinomaan Saltolle.  
 
Lisäksi kaikkien tällaisten muutosten katsotaan automaattisesti sisältyvän näihin käyttöehtoihin ja olevan niiden 
suojaamia.     

 2.3.7.  Järjestelmävaatimukset. Sovellus on saatavissa laitteille, joissa on joko Apple iOS tai Android-käyttöjärjestelmä. 
Sovelluksen käyttämistä varten käyttäjällä tulee kuitenkin olla yhteensopiva laite, Internet-yhteys ja tarvittavat 
vähimmäismääritykset (mukaan lukien iOS- ja Android-käyttöjärjestelmän asianmukainen versio), joka 
voidaan tarkistaa ennen sovelluksen lataamista myymälässä saatavissa olevista sovelluksen tiedoista 
(”ohjelmistovaatimukset”).  
 
Käyttäjä on yksin vastuussa siitä, että hän tarkistaa sovelluksen yhteensopivuuden laitteeseen ja että mainittu laite 
täyttää ohjelmistovaatimukset, ja ottaa vastuun kaikesta haitasta ja vahingosta, joita sovellus (asentaminen mukaan 
lukien) saattaisi aiheuttaa laitteelle.  
 
Lisäksi käyttäjä ilmaisee tietävänsä, että jotkut sovelluksen ja/tai palvelujen ominaisuuksista eivät ehkä ole täysin 
toiminnallisia käyttäjän laitteesta johtuen.   

 2.3.8.  Käytettävyys. Salto tekee kohtuudella parhaansa, jotta sovellus olisi aina käytettävissä, mutta Salto ei takaa 100 
prosentin käytettävyyttä.     
 
Käyttäjä ilmaisee tietävänsä, että sovellusta käytetään Internetissä ja mobiiliverkoissa ja että tämän johdosta 
sovelluksen laatu ja käytettävyys saattavat kärsiä johtuen tekijöistä, jotka eivät ole Salton kohtuullisen valvonnan 
alaisia. 
 
Lisäksi käyttäjä ilmaisee tietävänsä, että jotta sovellus ja mobiilit kulkulupapalvelut toimisivat asianmukaisesti, (i) 
vastaavan sijainnin kulunvalvontajärjestelmän laitteiston tulee olla täydellisessä toimintakunnossa ja asianmukaisesti 
huollettu ja (ii) kyseisen sijainnin järjestelmän omistajan on tullut asianmukaisesti myöntää käyttäjälle mobiilit 
kulkuluvat sijaintiin kohdan 2.2 määräysten mukaisesti, ja että nämä molemmat seikat jäävät Salton valvonnan 
ulkopuolelle. 
 
Tämän johdosta ja muita seikkoja rajoittamatta, petollista menettelyä lukuun ottamatta, Salto ei ota minkäänlaista 
vastuuta sovelluksen tai palvelujen käytettävyyden estymisestä tai mistään vaikeudesta tai kyvyttömyydestä ladata 
sisältöä tai käyttää sitä, eikä mistään muusta viestintäjärjestelmän vikaantumisesta, joka saattaa johtaa sovelluksen tai 
palvelujen käytettävyyden estymiseen ja/tai palvelujen käytettävyyden estymiseen johtuen kulunvalvontajärjestelmän 
laitteiston asiaankuulumattomasta tilasta tai mobiilien kulkulupien puutteellisesta myöntämisestä käyttäjälle 
järjestelmän omistajan toimesta. 
 
Salto ei ole vastuussa sovelluksen tuesta tai kunnossapidosta.  

 2.3.9.  Ei takuuta. Sovellus tarjotaan käytettäväksi ”as is” (sellaisenaan) eikä Salto myönnä sille minkäänlaista takuuta. 
Näin ollen Salto kieltäytyy lain sallimissa rajoissa kaikista sovellukseen liittyvistä implisiittisistä takuista.  

 2.3.10.  Vastuun rajoittaminen. Kukin osapuoli on vastuuvelvollinen toista osapuolta kohtaan haitasta ja vahingosta, 
joita aiheutuisi suorana ja välttämättömänä seurauksena näiden käyttöehtojen mukaan hyväksyttyjen velvoitteiden 
olennaisesta rikkomuksesta, mutta kuitenkin seuraavissa kohdissa ilmoitetuin rajoituksin. 
Lain sallimissa tapauksissa ja rajoissa, Salto ei ole vastuussa seuraavista: 

  - epäsuorat, erityiset, rankaisevat, varoittavat tai välilliset vahingot tai ansionmenetykset
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  - kaikki luonteeltaan minkä tahansa tyyppiset vahingot tai haitat, joita aiheutuu käyttäjälle tai joista tämä joutuu 
kärsimään tuloksena sovelluksen ja/tai palvelujen (mukaan lukien muun muassa sovelluksen asentaminen ja 
kaikenlaiset käyttäjän laitteelle tälla
  - kaikki luonteeltaan minkä tahansa tyyppiset vahingot tai haitat, joita aiheutuu sovelluksen tai palvelujen 

käytettävyyden estymisestä 

Kaikissa näissä tapauksissa Salto ei ole vastuussa mistään haitasta tai vahingosta, joka ei kohtuudella ole 
ennakoitavissa. 

Mikään näissä käyttöehdoissa ilmaistu seikka ei voi sulkea pois tai rajoittaa Salton vastuuta kuolemantapauksista tai 
henkilövammoista, joita aiheutuisi laiminlyönnin tai petoksen tai petollisen väärien tietojen antamisen tai minkä tahansa 
muun vastuun johdosta, joita ei voida sulkea pois tai rajoittaa sovellettavan lainsäädännön nojalla. 

3. HENKILÖTIEDOT JA MUUT KUIN HENKILÖTIEDOT  
 

 3.1  Mobiilien kulkupalvelujen käyttämiseksi sovelluksella käyttäjällä tulee olla rekisteröity tili, jota varten käyttäjää 
pyydetään antamaan Saltolle joitakin tunnistamiseen ja/tai yhteydenottamiseen liittyviä henkilötietoja. Salto käsittelee 
tällaisia henkilötietoja valvojana jäljempänä esitetyn Salton tietosuojakäytännön mukaisesti.  

 3.2  Lisäksi, jotta käyttäjä voisi käyttää mobiileja kulkupalveluita tiettyyn sijaintiin liittyen, vaaditaan siihen myös 
käyttäjän henkilötietojen käsittelyä järjestelmän omistajan toimesta. Järjestelmän omistaja toimii kyseisten henkilötietojen 
valvojana (tai joissakin tilanteissa käsittelijänä) ja Salto käsittelee näitä henkilötietoja vain tietojen käsittelijänä (tai 
joissakin tilanteissa alikäsittelijänä). Tällaisissa tapauksissa Salto käsittelee mainittuja henkilötietoja yksinomaan 
järjestelmän omistajan puolesta ja tämän ohjeiden mukaisesti, tarjotakseen vastaavan kulunvalvontajärjestelmän 
omistajalle verkkopalveluita ja/tai teknisiä tukipalveluita. Tässä tarkoituksessa järjestelmän omistaja ja Salto allekirjoittavat 
tietojenkäsittelysopimuksen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.   

Järjestelmän omistajan vastuulla on ilmoittaa etukäteen käyttäjälle, millä tavoin järjestelmän omistaja käsittelee tällaisia 
henkilötietoja ja kenen toimesta käsittely tapahtuu, ja varmistaa, että sillä on oikeudellinen peruste mainittuun käyttäjän 
henkilötietojen käsittelyyn. 

4. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTOKSET

Salto varaa oikeuden muuttaa kokonaan tai osittain näitä käyttöehtoja sekä oikeuden lisätä siihen uusia ehtoja ja 
käyttöehtoja täydentäviä käytäntöjä. Näiden käyttöehtojen voimassa oleva versio löytyy sovelluksen asetuksista. 

Edellä mainitusta huolimatta, mikäli muutokset ovat merkittäviä, uudet ehtokohdat ja/tai uudet käyttöehdot esitetään 
käyttäjälle sovelluksen kautta ennen sisäänkirjautumista. Näin ollen käyttäjä hyväksyy uudet ehtokohdat tai uudet 
käyttöehdot napsauttamalla ruutua ”Sisäänkirjautuminen” tai vastaavaa valintaruutua. Kun käyttäjä on hyväksynyt 
uudet ehtokohdat tai uudet käyttöehdot (ja vain tämän hyväksymisen jälkeen), hänellä on oikeus päästä sovelluksen 
ominaisuuksiin.

5. SOPIMUSKAUSI JA SEN PÄÄTTYMINEN

Nämä käyttöehdot astuvat voimaan (ja ovat näin ollen täysin sitovia) samalla hetkellä, kun käyttäjä ne hyväksyy (kuten on 
esitetty kohdassa 2.2). 

Saltolla on oikeus lopettaa käyttäjän kanssa käyttäjän näiden käyttöehtojen hyväksynnällä solmittu sopimus milloin 
tahansa. Tällaisessa tapauksessa näiden käyttöehtojen nojalla myönnetty lisenssi katsotaan automaattisesti peruutetuksi ja 
mitätöidyksi. 

Käyttäjällä on oikeus lopettaa näiden käyttöehtojen hyväksynnällä Salton kanssa solmittu sopimus milloin hyvänsä 
poistamalla sovelluksen asennus ilman, että käyttäjän tulisi ilmoittaa siitä millään tavalla Saltolle. 

Lisäksi Salto varaa oikeuden keskeyttää väliaikaisesti pääsyn sovellukseen ja/tai palveluihin, mikäli ilmenee teknisiä 
vaikeuksia, jotka Salton käsityksen mukaan saattavat heikentää Salton sovelluksen ja/tai palveluiden asianmukaisen 
toiminnan suojaamiseen käyttämiä turvatoimia.

6. MUUT MÄÄRÄYKSET

Näihin käyttöehtoihin sisältyvien eri osioiden ja alaosioiden otsikot ja alaotsikot on valittu ainoastaan ohjeeksi kyseisten 
osioiden lukemisen helpottamiseksi. Sopimustarkoituksessa nämä otsikoinnit eivät muuta niiden viittaamien osioiden tai 
alaosioiden sisältöä. 

Näiden käyttöehtojen virallinen kieli on englanti. Mikäli ilmenee mitä tahansa ristiriitaa englanninkielisen version ja minkä 
tahansa muun version välillä, joka käyttöehdoista on tehty käännöksenä (joka on tarkoitettu yksinomaan helpottamaan 
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käyttäjän ymmärtämistä), englanninkielinen versio on etusijalla. 

Käyttäjä varmistaa ja takaa, että (i) hänen asuinpaikkansa ei sijaitse missään sellaisessa maassa, joka on Yhdysvaltojen 
kauppasaarron alainen tai jonka Yhdysvallat on luokitellut terrorismia tukevaksi yhteisöksi ja että (ii) käyttäjä ei ole millään 
Yhdysvaltojen kiellettyjen yhteisöjen listalla. 

Mikäli mikä tahansa näiden käyttöehtojen ehtokohdista todettaisiin mitättömäksi ja vaikuttamattomaksi kokonaan tai 
osittain, kyseinen mitättömyys tai vaikuttamattomuus ei vaikuta muiden ehtokohtien voimassaoloon tai vaikuttavuuteen. 
Muut ehtokohdat ovat näin ollen edelleen voimassa ja vaikuttavia, lukuun ottamatta tapauksia, joissa edellä mainittu 
mitätöinti tai vaikuttamattomuus aiheuttaisi oleellisia ja merkittäviä muutoksia käyttöehtojen muihin määräyksiin. 
Mitättömäksi ja vaikuttamattomaksi todettu ehtokohta tulkitaan sopimukseen kuulumattomaksi ja se korvataan uudella 
ehtokohdalla tai tulkitaan lain hyväksymällä tavalla. Uuden ehtokohdan sisällön tulee olla mahdollisimman samantapainen 
kuin sen kohdan, jonka Salto olisi sisällyttänyt jos se olisi ollut tietoinen kyseisen ehtokohdan voimassaolon tai 
vaikuttavuuden puutteesta.

7. LAINSÄÄDÄNTÖ JA OIKEUDENKÄYTTÖVALTA

Nämä käyttöehdot ovat kokonaisuudessaan Espanjan lainsäädännön alaisia. Osapuolet luopuvat nimenomaisesti 
oikeuksistaan muihin oikeudenkäyttöalueisiin, jotka heille saattaisivat kuulua ja hyväksyvät nimenomaisesti alistavansa 
kaikki mahdolliset näistä käyttöehdoista, sovelluksesta, palveluista tai niiden käytöstä tai toiminnasta johtuvat 
ristiriitaisuudet, olivatpa ne luonteeltaan sopimukseen perustuvia tai siihen perustumattomia, San Sebastiánin kaupungin 
(Guipúzcoa - Espanja) tuomioistuinten ja niitä ylempien tuomioistuinten ratkaistaviksi.


