INTERNETSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT
Tutustu huolellisesti seuraaviin käyttöehtoihin ja tietosuojaselosteeseen ennen kuin käytät
Laturi Coporation Oy:n internetsivustoa.
Laturi Corporation Oy ("Laturi") ylläpitää tätä internetsivustoa (“Sivusto”) ja kaikkea sen
sisältöä (“Sisältö”) ja tarjoaa niitä näissä ehdoissa kuvatulla tavalla asiakkaidensa ja
kolmansien osapuolien laillista käyttöä vasten.
Laturi suosittelee Sivuston käyttämiseen seuraavia selaimia: Internet Explorer 10.0 tai
uudempi versio, Mozilla Firefox 19.0 tai uudempi versio, Safari 6.0 tai uudempi versio ja
Google Chrome 27.0 tai uudempi versio.
EHTOJEN HYVÄKSYMINEN JA SITOVUUS
Hyväksyt ja sitoudut noudattavasi näitä ehtoja ja liitteenä olevaa tietosuojaselostetta
(“Ehdot”) sekä soveltuvia lakeja ja säädöksiä kirjautumalla, selaamalla tai käyttämällä
Sivustoa ja/tai Sisältöä. Sivustolle olevien yksittäisten asiakirjojen ja tietojen käyttäminen voi
edellyttää erillisten ehtojen hyväksymistä.
Mikäli tiettyä Ehtojen kohtaa pidetään tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen nojalla lain
tai viranomaismääräyksen vastaisena ja näin ollen pätemättömänä, ei kyseisen Ehtojen
kohdan pätemättömyys vaikuta muiden Ehtojen voimassaoloon ja pätevyyteen. Osapuoli ei
luovu Ehtojen mukaisesta oikeudestaan, vaikka se jättäisi tai viivästyisi kyseisen oikeutensa
käyttämisestä.
Vakuutat, että sinulla on oikeus hyväksyä nämä Ehdot itseäsi tai edustamaasi tahoa sitovaksi.
Mikäli et hyväksy näitä Ehtoja älä käytä Sivustoa tai Sisältöä. Hyväksyt, että Laturi voi oman
harkintansa mukaisesti ja valitsemanaan ajankohtana kieltää tai estää pääsysi Sivustolle.
Laturi voi siirtää näiden Ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa konserniyhtiöilleen
tai kolmansille osapuolille.
MUUTOKSET
Laturi voi valitsemanaan ajankohtana, osittain tai kokonaan muuttaa tai poistaa Sisältöä.
Mikäli näitä käyttäjäehtoja muutetaan, muutoksesta ilmoitetaan käyttäjälle selkeästi niin, että
hänen on mahdollista nähdä miten ehdot ovat muuttuneet. Käyttäjän on hyväksyttävä
kulloinkin voimassa olevat ehdot voidakseen jatkaa Sivuston käyttämistä.
IMMATERIAALIOIKEUDET; SISÄLLÖN KÄYTTÖKIELTO
Sisältö on Laturi Corporation Oy:n omaisuutta ja soveltuvan tekijänoikeuslain sekä muiden
lakien ja kansainvälisten sopimusten suojaamaa.
Kaikki tuotenimet ovat suojattuja tavaramerkkejä tai Laturin tavaramerkkejä. Muut
tuotenimet tai tavaramerkit voivat kuulua myös kolmannelle. Sinulle ei anneta mitään käyttötai muuta oikeutta Sivustolla ilmeneviin merkkeihin tai nimiin.
Ellei tässä kappaleessa ole toisin sovittu, et saa kopioida, jäljentää, toistaa (linkittämällä tai
muutoin), siirtää, jaella, myydä tai tallentaa Sisältöä missään muodossa, osittain tai kokonaan
ilman Laturin antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta. Laturi sallii Sivustolla olevien
materiaalin osien esittämisen, lataamisen, jakelun tai tulostamisen omaa ei-kaupallista

käyttöä varten. Et saa muuttaa tai poistaa mitään Sivustolta ladatussa materiaalissa olevaa
omistus- tai muuta merkintää.
KÄYTTÄJÄN MATERIAALI JA TIETO
Vakuutat, että toimittamasi materiaali tai tieto ei sisällä mitään lain vastaista,
luottamuksellista tai muutoin julkaisukelvotonta sisältöä ja että parhaan kykysi mukaan
tunnistat ja poistat kaikki virukset tai vastaavat ennen kuin lähetät materiaalin tai tiedon ja
että omistat materiaalin ja tiedon ja sinulla on rajoittamaton oikeus toimittaa materiaali tai
tieto Laturille. Sitoudut olemaan esittämättä vaateita Laturia kohtaan koskien toimittamaasi
materiaalia ja tietoja ja vastaamaan mahdollisista kolmansien vaateista koskien toimittamaasi
materiaalia ja tietoa. Laturi ei voi tarkistaa käyttäjien Sivustolle lataamaa materiaalia tai tietoa
eikä sillä ole mitään vastuuta käyttäjien Sivustolle lataamasta materiaalista tai tiedosta.
Laturilla on oikeus poistaa käyttäjien Sivustolle lataama materiaali ja tieto.
LINKIT KOLMANSIEN INTERNETSIVUSTOILLE
Parantaakseen Sivuston arvoa ja käyttökokemusta Sivuston käyttäjille, Laturi voi sisällyttää
Sivustolle kolmansien osapuolten internetsivustoille johtavia linkkejä. Kirjautumalla linkin
kautta kolmannen osapuolen internetsivustolle ja ennen kuin käytät kyseistä sivustoa, sinun
tulee tutustua ja sitoutua noudattamaan kyseisen sivun käyttöehtoja. Vaikka kolmas osapuoli
olisi Laturin konserniyhtiö, Laturilla ei ole kontrollia kyseisen kolmannen osapuolen
internetsivustoon eikä Laturilla ole vastuuta koskien sanotun kolmannen osapuolen
internetsivustoa.
VASTUU
Laturi tarjoaa Sivuston ja Sisällön sellaisena kuin se on eikä anna mitään takuuta tai
vakuutusta Sivuston, tai linkitetyn kolmannen osapuolen sivuston, saatavuuteen,
oikeellisuuteen, luotettavuuteen, häiriöttömyyteen, virheettömyyteen tai sisältöön liittyen.
Laturi ei anna nimenomaisia tai välillisiä takuita Sisällön soveltuvuudesta tiettyyn
tarkoitukseen, kaupallisesta hyödynnettävyydestä tai kolmansien oikeuksien
loukkaamattomuudesta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Laturi ei myöskään
takaa, että Sivustolla tai Sivuston käytön mahdollistavalla palvelimella ilmenevä virhe
korjataan tai on viruksista taikka muusta haitallisesta sisällöstä vapaa.
Laturi hallinnoi Sivustoa Suomesta käsin. Laturi ei takaa että Sisältö on saatavilla Suomen
ulkopuolella tai että Sisältö vastaa Suomen ulkopuolisten alueiden vaatimuksia. Sivustoa ei
saa käyttää alueilla, joilla Sivusto tai Sisältö katsotaan lain vastaiseksi. Suomen ulkopuolelta
Sivustolle tulevat tekevät sen omalla vastuullaan ja vastaavat itse lakien noudattamisesta.
Huomioithan ettei Sivustolla annettava tieto, harjoitusohjelmat ja -ohjeet korvaa terveysalan
ammattilaisen tai lääkärin palveluita. Vakuutat, että olet täyttänyt fyysisen harjoittelun
valmiutta kartoittavan PAR-Q -kyselyn ja noudatat kyselyn perusteella annettuja suosituksia
ennen kuin aloitat harjoittelun.
VASTUUNRAJOITUS
Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Laturilla ei ole vastuuta sinua kohtaan
mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, ansion menetyksistä tai haitasta joka aiheutuu
Sisällöstä, Sivustosta tai Sivuston käyttämisestä, vaikka Laturilla olisi tieto mahdollisesta
vahingosta.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU
Sisältöön, Sivustoon ja Sivuston käyttämiseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen
lainvalintaa koskevia säännöksiä. Kaikki tästä Sivustosta tai Sisällöstä aiheutuvat tai siihen
liittyvät riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin
välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.
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