KÄYTTÖEHDOT

YLEISKATSAUS
Tämä sivusto (“sivusto”) on

Scotlandtitle operoima. Sivustolla käytettävä termi ”me” viittaa

Scotlandtitle.. Scotlandtitle tarjoaa tämän sivuston sisältäen kaiken tiedon, työkalut ja palvelut, jotka
ovat saatavilla tältä sivustolta, sinulle, käyttäjälle, sillä ehdolla, että hyväksyt kaikki käyttöehdot,
käytännöt ja ilmoitukset, jotka tässä kerrotaan.
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(“KÄYTTÖEHDOT”)

NOUDATTAMISEN, SISÄLTÄEN NE LISÄKÄYTTÖEHDOT JA KÄYTÄNNÖT, JOITA TÄSSÄ REFEROIDAAN
JA/TAI JOIHIN TARJOTAAN LINKKI. NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT PÄTEVÄT KAIKKIIN SIVUSTON KÄYTTÄJIIN,
SISÄLTÄEN ILMAN RAJOITUKSIA KÄYTTÄJÄT, JOTKA OVAT SELAAJIA, MYYJIÄ, KAUPPIAITA,
ASIAKKAITA,

JA/TAI

SISÄLLÖNTUOTTAJIA.

HYVÄKSYT

VAADITTAVIEN

ILMOITUSTEN

VASTAANOTTAMISEN JA ELEKTRONISESTI KANSSAMME TOIMIMISEN. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ, OLE
HYVÄ JA ÄLÄ KÄYTÄ SIVUSTOA.

Uudet toiminnot tai työkalut, jotka lisätään nykyiseen kauppaan, tulevat myös olemaan näiden
käyttöehtojen alaisia. Voit nähdä uusimman version käyttöehdoista milloin vain tältä sivulta.
Pidätämme oikeuden päivittää, muuttaa tai korvata minkä tahansa osan näistä käyttöehdoista
julkaisemalla päivityksiä ja/tai muutoksia sivuillamme. On sinun vastuullasi tarkistaa tämä sivu aika
ajoin muutoksien varalta. Jatkuva sivuston käyttösi muutoksista ilmoittavien julkaisujen jälkeen
osoittaa sinun hyväksyvän kyseiset muutokset.
Käyttöehtojen rikkominen millään tavoin johtaa palveluittesi välittömään päättymiseen.

OSA 1 - REKISTERÖITYMINEN

Sinun tulee rekisteröityä tälle sivustolle voidaksesi käyttää tiettyjä sivuston toimintoja. Jos haluat vain
selata sivustoa, rekisteröityminen on vapaaehtoista.
Rekisteröityessäsi sinua vaaditaan tarjoamaan yhteystietosi, joihin kuuluu sähköpostiosoite,
käyttäjänimi ja salasana. Voit valita käyttäjänimeksi minkä vain haluat, kunhan se ei esitä toista
henkilöä, termiä joka on sama tai hämmentävästi samanlainen kuin tunnettu tuotemerkki, tai millään

tavalla loukkaava. Voit käyttää omaa nimeäsi, mutta emme vaadi sitä. Pidätämme oikeuden torjua tai
poistaa minkä tahansa käyttäjänimen.
Tiettyjä toimintojamme varten, kuten tuotteiden tai palveluiden ostamiseksi, sinua vaaditaan
antamaan nimesi, osoitteesi ja laskutus- sekä pankkikorttitietosi. Sinua vaaditaan tarjoamaan oikeat
ja täydelliset tiedot.

OSA 2 – KÄYTTÄJIEN IKÄ
Alle 13-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä palvelua ja vanhemmat tai lailliset huoltajat eivät voi
hyväksyä näitä käyttöehtoja heidän puolestaan. Jos tulemme tietoisiksi, että alle 13-vuotias lapsi on
tarjonnut tai yrittää tarjota henkilötietojaan meille, teemme parhaamme poistaaksemme nämä
henkilötiedot pysyvästi tiedostoistamme.

Jos olet alle 18-vuotias, mutta yli 13-vuotias, voit käyttää tätä sivustoa ainoastaan vanhemman tai
laillisen huoltajan valvonnassa, jolloin aikuinen tai laillinen huoltaja hyväksyy näiden käyttöehtojen
noudattamisen. Jos olet vanhempi tai laillinen huoltaja, joka hyväksyy nämä käyttöehdot 13-18 –
vuotiaan lapsen puolesta, olet täysin vastuussa lapsen sivuston käytöstään, sisältäen kaikki
taloudelliset maksut ja lailliset vastuut, jotka lapsen toimista saattaa koitua.

OSA 3 - YLEISET EHDOT
Pidätämme oikeuden kieltäytyä palvelemasta ketä tahansa, milloin tahansa, mistä syystä tahansa.
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suojaamattomina ja niihin voi liittyä (a) lähetyksiä useiden verkkojen yli; ja (b) muutoksia, joilla ne
voidaan muuttaa yhdistävien verkkojen tai laitteiden teknisiin vaatimuksiin sopiviksi.
Hyväksyt olla uudelleentuottamatta, monistamatta, kopioimatta, myymättä tai käyttämättä hyväksi
mitään palvelun osaa, palvelun käytön osaa, tai pääsyoikeutta palveluun tai mihinkään muuhun
yhteyteen sivustolla, jonka kautta palvelua tarjotaan, ilman meiltä saatua kirjoitettua lupaa.
Tässä sopimuksessa käytetyt otsikot on lisätty vain mukavuutesi takia eivätkä rajoita tai muuten
vaikuta näihin ehtoihin.
Sinun ei tule siirtää mitään matoja tai viruksia tai mitään vahingoittavaa koodia.
OSA 4 – TIETOJEN OIKEELLISUUS, TÄYDELLISYYS JA AJANKOHTAISUUS

Emme ole vastuussa, jos tällä sivustolla saatavaksi tehty tieto ei ole oikeaa, täydellistä tai
ajankohtaista. Tällä sivustolla oleva materiaali on tarjottu ainoastaan yleiseksi tiedoksi eikä siihen
voida vedota tai käyttää ainoana pohjana päätöksenteossa ilman varsinaisia, oikeellisempia,
täydellisempiä tai ajankohtaisempia tiedonlähteitä. Kaikkeen tällä sivustolla olevaan materiaaliin
vetoaminen tapahtuu omalla vastuullasi.
Tämä sivusto voi sisältää tiettyjä historiallisia tietoja. Historialliset tiedot eivät välttämättä ole
ajankohtaisia ja ne tarjotaan ainoastaan viitteellisiksi. Pidätämme oikeuden muuttaa tämän sivuston
sisältöä milloin vain, mutta me emme ole velvollisia päivittämään sivustollamme olevia tietoja.
Hyväksyt, että on sinun vastuullasi tarkkailla muutoksia sivustollamme.

OSA 5 - Scotlandtitle YKSITYISYYSKÄYTÄNTÖ
Sivuston käyttösi osoittaa jatkuvaa suostumustasi Scotlandtitle yksityisyyskäytäntöön, jota voit tutkia
milloin vain klikkaamalla “Yksityisyys” –linkkiä sivustolla.
Henkilötiedot, jota annat Scotlandtitle:lle, ja kaikki tiedot sivuston käytöstäsi, jotka saamme, tulevat
olevaan Scotlandtitle yksityisyyskäytännön alaisia.

OSA 6 – OSTOEHDOT
Jos ostat tuotteita tai palveluita tältä sivustolta, sinua sitoo ehdot, jotka olemme ilmoittaneet sinulle
Ostotilauksessa [Laskussa], jonka saat kun olet varmistanut tilauksesi, kuten sivustolla tai itse
Ostotilauksessa [Laskussa] on ilmoitettu.
Ostotilauksen [Laskun] puuttuessa, ehdot ovat ne, mitkä on ilmoitettu näissä käyttöehdoissa tai ne,
jotka on ilmoitettu itse sivustolla, koskien hintaa, maksutapoja ja maksun ajoitusta, ja vaatimuksia
kuljetuksen ja rahdin lisämaksuista.
Meidän vastuullamme ei ole tarjota sinulle tuotteita tai palveluita, kuten mainostettu alennuksessa
tai tarjonnassa sivustollamme. Kun teet tilauksen tuotteista tai palveluista, teet meille laillisen
tarjouksen, jonka me voimme hyväksyä tai olla hyväksymättä. Laillisesti sitova sopimus tulee voimaan
meidän välillemme, kun vastaanotat kirjoitetun vahvistuksen meiltä (sähköpostitse tai muuten), joka
vahvistaa tilauksesi.

Ristiriidan sattuessa sivustolla mainittujen käyttöehtojen ja näiden käyttöehtojen ja/tai
Ostotilauksessa [Laskussa] mainittujen käyttöehtojen välillä, voimassaolevat ehdot ovat ne, jotka
ovat suotuisimmat meille.

OSA 7 – MUUTOKSET PALVELUUN JA HINTOIHIN
Tuotteidemme hinnat voivat vaihtua ilman ilmoitusta.
Pidätämme oikeuden muuttaa tai lopettaa palvelun (tai sen osan tai sisällön) milloin vain ilman
ilmoitusta vain.
Emme ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle palvelua koskevista muutoksista,
hintamuutoksista, pidätyksistä tai lopetuksista.

OSA 8 – TUOTTEET TAI PALVELUT (JOS SOVELTUVAT)
Tietyt tuotteet tai palvelut voivat olla saatavilla ainoastaan sivustome kautta. Nämä tuotteet tai
palvelut voivat olla määrältään rajallisia ja niitä koskevat palautusehtomme.
Me olemme tehneet kaikkemme näyttääksemme kaupassa olevien tuotteidemme värit ja kuvat niin
oikeanlaisina kuin mahdollista. Emme voi taata, että sinun tietokonenäyttösi värit ovat oikeat.
Varaamme oikeuden, mutta emme ole velvoitetta, rajata tuotteidemme tai palveluidemme myyntiä
kenellekään henkilölle, maantieteelliselle alueelle tai toimivalta-alueelle. Harjoitamme tätä
oikeuttamme tapauskohtaisesti. Pidätämme oikeuden, mutta emme ole velvoitetta, rajata
tarjoamiemme tuotteiden tai palveluiden määriä. Kaiki tuotekuvaukset tai tuotehinnoittelut voivat
muuttua milloin vain ilman ilmoitusta, oman harkintamme mukaan. Me varaamme oikeuden
lopettaa minkä tahansa tuotteen milloin vain. Tällä sivustolla tehty tarjous tuotteelle tai palvelulle on
mitätön siellä missä se on kielletty.
Emme takaa, että tuotteiden, palveluiden, tiedon, tai muiden meiltä ostettujen tai saatujen
materiaalien laatu tulee vastaamaan odotuksiasi, tai että virheet palvelussa tullaa oikaisemaan.
Välillämme sovitut ehdot eivät tule muuttumaan, ellemme ole hyväksyneet muutosta kirjallisesti.
Kuitenkin pidätämme oikeuden toimittaa tuotteita ja palveluita, jotka eivät ole juuri niitä mitä tilasit,
mutta ovat tyypiltään ja laadultaan samanlaisia tai kuuluvat samaan tai alempaan hintaluokkaan. Jos
sinulle toimitetaan tuotteita alemmasta hintaluokasta kuin tilaamasi ja maksamasi tuotteet, me
maksamme sinulle takaisin erotuksen.

OSA 9 – LASKUTUS- JA TILITIETOJEN OIKEELLISUUS
Pidätämme oikeuden evätä meille tekemäsi tilauksen. Voimme, oman harkintamme mukaan,
rajoittaa tai perua yhden henkilön tai yhden talouden ostamia määriä tai yhteen tilaukseen kuuluvia
määriä. Nämä rajoitukset voivat sisältää tilauksia, jotka on tehty samalta asiakastililtä, samalta
pankkikortilta ja/tai käyttäen samaa laskutus- ja/tai toimitusosoitetta. Tilanteessa, jossa teemme
muutoksia tai peruutamme tilauksen, yritämme ilmoittaa sinulle ottamalla sinuun yhteyttä
sähköpostitse ja/tai laskutusosoitteeseesi ja/tai osoitteeseesi/puhelinnumeroosi, jotka tarjosit
tilausta tehdessäsi. Pidätämme oikeuden rajoittaa tai estää tilauksia, jotka oman tuomiomme
mukaan näyttävät jälleenmyyjien tai jakelijoiden tekemiltä.
Suostut tarjoamaan tämänhetkiset, täydelliset ja oikeelliset osto- ja tilitiedot kaikille kaupastamme
tekemille ostoksillesi. Suostut päivittämään tilisi ja muut tietosi, sisältäen sähköpostiosoitteesi,
osoitteesi, pankkikorttisi numeron ja erääntymispäivän, jotta me voimme suorittaa tapahtuman
loppuun ja ottaa sinuun yhteyttä tarvittaessa.
Lisätietoja saat palautusehdoistamme.

OSA 10 – VAIHTOEHTOISET TYÖKALUT
Voimme tarjota sinulle pääsyn kolmansien osapuolien työkaluihin, joita me emme valvo emmekä
hallitse eikä meillä ole niihin mitään panosta.
Tiedostat ja suostut siihen, että tarjoamme pääsyn sellaisiin työkaluihin “kuten ovat” ja “kuten
saatavilla” ilman takuita, edustuksia tai minkäänlaisia ehtoja ja ilman mitään kannatusta. Me emme
ole vastuussa nousten tai liittyen kolmannen osapuolien työkalujen käyttöösi.
Sivustollamme tarjolla olevien vapaaehtoisten työkalujen käyttö on täysin omalla vastuullasi ja
harkinnallasi ja sinun tulisi varmistaa, että olet tutustunut ja hyväksyt ehtoihin, joiden mukaan
kolmannet osapuolet tarjoavat työkaluja.
Me saatamme myös tulevaisuudessa tarjota uusia palveluita ja/tai ominaisuuksia sivustollamme
(sisältäen uusien työkalujen ja resurssien julkaisemisen). Sellaiset uudet ominaisuudet ja/tai palvelut
tulevat myös olemaan näiden käyttöehtojen alaisia.

OSA 11 – KOLMANNEN OSAPUOLEN LINKIT

Tietty sisältö, tuotteet ja palvelut, jotka ovat saatavilla meiltä voivat sisältää materiaaleja kolmansilta
osapuolilta.
Kolmansien osapuolien linkit tällä sivulla voivat johdattaa sinut kolmansien osapuolien sivustoille,
joita ei ole yhdistetty meihin. Emme ole vastuussa sisällön tutkimisesta tai arvioinnista tai
oikeellisuudesta emmekä takaa emmekä ole vastuussa kolmansien osapuolien materiaaleista tai
sivustoista tai muista kolmansien osapuolien materiaaleista, tuotteista, tai palveluista.
Emme ole vastuussa vahingoista tai vaurioista liittyen kolmansien osapuolien sivustojen yhteydessä
tehtyihin tuotteiden, palveluiden, resurssien, sisällön ostamisiin tai muuhun kaupantekoon. Ole hyvä
ja tutki tarkasti kolmansien osapuolien käytännöt ja varmista ymmärtäväsi ne ennen kuin suoritat
mitään kaupantekoa. Valitukset, huolet tai kysymykset koskien kolmansien osapuolien tuotteita tulisi
osoittaa kolmansille osapuolille.

OSA 12 – KÄYTTÄJIEN KOMMENTIT, PALAUTE JA MUUT EHDOTUKSET
Jos meidän pyynnöstämme lähetät tietyt osallistumiset (esimerkiksi kilpailuosallisumiset) tai ilman
pyyntöämme lähetät meille luovia ideoita, ehdotuksia, suunnitelmia tai muita materiaaleja joko
internetissä, sähköpostitse, postitse tai muuten (laajasti ‘kommentteja’), suostut siihen, että me
voimme milloin vain ilman rajoituksia muokata, kopioida, julkaista, levittää, kääntää ja muuten
käyttää missä tahansa muodossa mitä vain kommentteja, jotka olet lähettänyt meille. Me olemme ja
emme minkään vaatimuksien alla (a) säilytä kommentteja luottamuksellisesti; (2) maksa mistään
kommenteista; tai (3) vastaa mihinkään kommentteihin.
Me saatamme, mutta emme ole velvoitettuja valvomaan, muokkaamaan tai poistamaan sisältöä,
joka on oman harkintamme mukaan laitonta, loukkaavaa, uhkaavaa, halventavaa, pornografista,
säädytöntä tai muuten epämiellyttävää tai joka rikkoo minkään osapuolen älyllistä omaisuuttatai
näitä käyttöehtoja.
Hyväksyt että kommenttisi eivät riko mitään kolmansien osapuolien oikeuksia, sisältäen
tekijäinoikeudet, tuotemerkin, yksityisyyden, persoonallisuuden tai muita henkilökohtaisia tai
patentoituja oikeuksia. Lisäksi hyväksyt, että kommenttisi eivät sisällä halventavaa tai muuten
laitonta, pahoinpitelevää tai säädytöntä materiaalia, tai sisällä tietokoneviruksia tai muita
haittaohjelmia, jotka voisivat millään tavalla vaikuttaa palvelun tai siihen liittyvän sivun toimintaa. Et
voi käyttää väärää sähköpostiosoitetta, teeskennellä olevasi joku muu, tai muuten harhaanjohtaa
meitä tai kolmansia osapuolia kommenttien alkuperästä.

Olet itse vastuussa tekemistäsi

kommenteista ja niiden oikeellisuudesta. Emme ole vastuussa sinun tai kolmansien osapuolien
tekemistä kommenteista.

OSA 13 – YKSITYISYYS JA DATAN SUOJELU
Henkilötietojesi lisäys sivustollemme on yksityisyyskäytäntömme hallinnoima.
Hyväksymme, että laki, tuomio, direktiivi tai lainsäädäntö sitoo meitä ja asettaameille rajoitteita
koskien antamiesi luottamuksellisten tietojen minkäänlaista käyttöä sisältäen pankki- tai
luottokortttiedot, käyttäjänimi ja/tai salasana, ja muut yksityiskohdat koskien henkilökohtaisia ja
taloudellisia tilanteitas.
Kuitenkin pidätämme oikeuden tehdä kauppaa kolmansien osapuolien tiedoilla liittyen
ostopäivämäärään, ostamiesi tuotteiden tai palveluiden luonteeseen, maksutapaasi ja maksamaas
summaan.
Sivustolla käymisen seurauksen eväste on lisätty selaimeesi, joka sallii meidän tarjota rajoitettuja
tietoja kolmansille osapuolille. Jos haluat poistaa evästeen tai tarkistaa, että sen varastoima tieto on
oikeaa, ole hyvä ja katso internet-asetuksia Firefox-, Chrome-, Internet Explorer-, Safari- tai muussa
ohjelmassa, joka tarjoaa samaa toimintoa.

OSA 14 – VIRHEET JA PUUTTEET
Silloin tällöin sivustollamme tai palvelussamme voi olla tietoa joka sisältää kirjoitusvirheitä,
virheellisyyksiä tai puutteita, jotka voivat liittyä tuotekuvauksiin, hintoihin, promootioihin,
tarjouksiin, toimituskuluihin, toimitusaikoihin ja saatavuuteen. Pidätämme oikeuden oikaista virheet,
virheellisyydet tai puutteet, ja muuttaa tai päivittää tietoa tai peruuttaa tilauksia, jos tieto palvelussa
tai muulla siihen liittyvällä sivustolla on väärää milloin vain ilman ilmoitusta (myös sen jälkeen kun
olet lähettänyt tilauksesi). Emme ole velvoitettuja päivittämään, muuttamaan tai selventämään
tietoja palvelussa tai millään siihen liittyvällä sivustolla, sisältäen ilman rajoituksia hintatiedot, paitsi
lain vaatimina. Ilmoitettuja tarkennettuja päivityksiä tai päivityspäivää ei pitäisi ottaa merkkinä, että
kaikki tiedot palvelussa tai siihen liittyvillä sivustoilla olisi muokattu tai päivitetty.
OSA 15 – KIELLETYT KÄYTÖT
Lisäyksenä muihin käyttöehdoissa mainittuihin kieltoihin, sivuston tai sen sisällön käyttö on sinulta
kielletty: (a) mihinkään laittomaan tarkoitukseen; (b) taivuttamaan toisia suorittamaan tai

osallistumaan laittoihin tekoihin; (c) rikkomaan kansainvälisiä, liittovaltion, provinssin tai valtion
määräyksiä, sääntöjä, lakeja tai paikallisia säädöksiä; (d) loukkaamaan tai rikkomaan meidän
immateriaalioikeuksa tai muiden immateriaalioikeuksia; (e) ahdistelemaan, pahoinpitelemään,
loukkaamaan, vahingoittamaan, halventamaan, panettelemaan, väheksymään, uhkailemaan tai
syrjimään sukupuolen, sukupuolisen suuntautumisen, uskonnon, etnisen alkuperän, rodun, iän,
kansallisen alkuperän tai vammaisuuden vuoksi; (f) antamaan vääriä tai harhaanjohtavia tietoja; (g)
lataamaan tai siirtämään viruksia tai muita vihamielisiä koodeja, joita voidaan käyttää vaikuttamaan
palvelun tai siihen liittyvien sivustojen, muiden sivustojen tai internetin toiminnallisuuteen; (h)
keräämään tai seuraamaan henkilötietoja; (i) ) roskapostiin, henkilöllisyyden anastamiseen, sivuston
liikenteen johtamiseen eri sivustolle, harhaanjohtamiseen, hakuagenttien käyttöön, ryömimiseen,
tai tiedonharavointiin; (j) mihinkään säädyttömään tai moraalittomaan tarkoitukseen; tai (k) palvelun
tai siihen liittyvien sivustojen, muiden sivustojen tai internetin turvaominaisuuksien häiritsemiseen
tai kiertämiseen. Pidätämme oikeuden lopettaa sinun palvelun tai siihen liittyvien sivustojen
käyttöoikeutesi, jos rikot mitään edellä mainituista.

OSA 16 – YHTEYDENPITOMME SINUUN
Jos sinulla on kysymyksiä tai huolia sivustoomme tai tuotteisiimme tai palveluihimme tai näihin
käyttöehtoihin,

ole

hyvä

ja

lähetä

kyselysi

seuraavaan

sähköpostiosoitteeseen:

hello@scotlandtitle.com
Jos et halua vastaanottaa tietoa tulevista tuotteistamme tai palveluistamme, ole hyvä ja ilmoita siitä
meille tavalla, joka on tarkennettu sivustollamme tai lähetä meille sähköpostia, jossa ilmoitat selvästi
seuraavan: UNSUBSCRIBE.

OSA 17 – YHTEYDENPITOSI MEIHIN
Jos sivusto tarjoaa sinulle mahdollisuuden lähettää meille tietoa, kuvia, kommentteja tai minkään
laista tietoa sähköpostitse tai muulla tavoin, joka sitten näytetään millä vain ilmoitustaululla,
avoimella keskustelufoorumilla tai vastaavillaa yhteisöllisesti saatavilla olevilla ja interaktiivisilla
sivustoilla, sinun on varmistettava, että materiaali ei ole herjaavaa tai loukkaavaa, valheellista,
rasistista tai yllytä rotuvihaan tai muuten riko yksilön oikeutta yksityisyyteen tai ihmisoikeuksia eikä
ole riitautettavissa oikeudellisen millään toimivalta-alueella.

Siinä tapauksessa, että julkaiset sivustolla sellaista materiaalia, siitä suoraan tai välillisesti johtuvat
seuraukset ovat kokonaan sinun vastuullasi eivätkä meidän, ja suostut korvauksiin ja pitämään meitä
harmittomina millekään toimille tai seurauksille, jotka sellaisista tilanteista voivat nousta.
Siinä tapauksessa, että vastaanotamme sinulta materiaalia, joka on meidän näkökulmastamme (oli se
sitten kohtuullista tai kohtuutonta) mahdollisesti toimeenpanevaa tai muuten vastustettavaa,
pidätämme oikeuden poistaa materiaali ilman ilmoitusta tai syytä, ja ilman että annamme sinulle
mahdollisuuden vastustaa meitä tekemästä niin.
Kaikkien meille antamiesi tietojen tulee olla parhaan tietosi ja uskosi mukaan totta ja oikeellista, eikä
millään tavalla harhaanjohtavaa.

OSA 18 – TAKUIDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE; VASTUUN RAJOITUKSET
Emme takaa tai edusta, että palveluidemme käyttösi tulee olemaan keskeytyksetöntä, ajantasaista,
varmaa tai virheetöntä.
Emme takaa, että palvelumme käytöstä saatavat tulokset tulevat olemaan oikeellisia tai luotettavia.
Hyväksyt, että aika ajoin me voimme poistaa palvelun määrittelemättömiksi ajanjaksoiksi tai
peruuttaa sen milloin vain ilmoittamatta sinulle.
Sinä nimenomaisesti suostut, että käyttösi, tai kyvyttömyytesi käyttää, palvelua on omall vastuullasi.
Kaikki sinulle palvelun kautta toimitetut palvelut ja tuotteet ovat (ellemme nimenomaisesti ilmaise)
tarjotaan "sellaisenaan" ja "kuten saatavilla" omaan käyttöön, ilman edustusta, takuita tai ehtoja,
nimenomaisia tai viitattuja, mukaan lukien kaikki oletetut takuut tai kaupankäyntiin soveltuvuuden
ehdot, myyntikelpoisuus, sopivuus tiettyyn tarkoitukseen, kestävyys, otsikko, ja loukkaamattomuus.
Missään tapauksessa Scotlandtitlemeidän johtajat, toimihenkilöt, työntekijät, tytäryhtiöt, edustajat,
alihankkijat, harjoittelijoita, toimittajat, palveluntarjoajat tai lisenssinantajat eivät ole vastuussa
mistään vahingosta, menetyksestä, vaatimuksesta, tai mistään suorista, satunnaisista, rankaisevista,
erityisistä tai välillisistä vahingoista mukaan lukien rajoituksetta menetetyt voitot, menetetyt tulot,
säästöjen menetykset, tietojen menetys, korvaamiskustannukset, tai muista vastaavista vahingoista,
perustuivat ne sitten sopimukseen, rikkomukseen (mukaan lukien huolimattomuus), ankaraan
vastuuseen tai muuhun, jotka aiheutuvat sinun palvelun käytöstäsi tai palvelua käyttäen hankittujen
tuotteiden käytöstäsi, tai muista vaatimuksista liittyen millään tapaa palvelun tai minkään tuotteen
käyttöön, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, mahdolliset virheet tai laiminlyönnit sisällössä tai
menetykset tai vahingot, jotka aiheutuvat julkaistun, siirretyn, tai uuteen palvelun kautta

käytettäväksi tehdyn palvelun tai sen osan (tai tuotteen) käytöstä, vaikka niiden mahdollisuuksista
olisi ilmoitettu. Koska tietyt osavaltiot tai toimivalta-alueet eivät salli välillisten tai satunnaisten
vahinkojen vastuun poissulkemista tai rajoittamista, tällaisilla toimivalta-alueilla meidän vastuu on
rajoitettu enimmissä lain sallimissa rajoissa.
OSA 19 - VAHINGONKORVAUS
Suostut hyvittämään, puolustamaan ja pitämään Scotlandtitle:ia ja meidän vanhempia, tytäryhtiöitä,
kumppaneita,

johtajia,

agentteja,lisensoijia,

palveluntarjoajia,

alihankkijoita,

toimittajia,

harjoittelijoita ja työntekijöitä harmittomina vaatimuksille, sisältäen kohtuulliset asianajajamaksut,
jotka kolmas osapuoli on aiheuttanut johtuen tai nousten sinun rikkeestäsi näitä käyttöehtoja tai
heidän viittaukseen liittämiään dokumentteja vastaan, tai sinun lainrikkomuksestasi tai
lainrikkomuksestasi kolmansia osapuolia kohtaan.

OSA 20 – EROTETTAVUUS
Siinä tilanteessa, että jonkin näiden käyttöehtoihin kuuluvan säännöksen todetaan olevan laiton,
mitätön tai toimeenpanokelvoton, sellainen säännös on kuitenkin täytäntöönpanokelpoinen lain
sallimissa mitoissa, ja toimeenpanokelvoton osa katsotaan poistetuksi näistä käyttöehdoista,
sellainen päätös ei vaikuta jäljellä olevien osien oikeellisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

OSA 21 – PÄÄTTYMINEN
Osapuolien vaatimukset ja vastuut, jotka aiheutuivat ennen päättymispäivämäärää jatkuvat tämän
sopimuksen päättymisen jälkeen kaikkiin tarkoituksiin.
Nämä käyttöehdot ovat voimassa elleivät ne meidän toimestamme pääty ja siihen saakka kunnes ne
sinun tai meidän toimestamme päättyvät. Voit päättää lopettaa käyttöehdot milloin vain
ilmoittamalla meille, että et enää halua käyttää palveluitamme, tai kun lopetat sivustomme käytön.
Jos meidän oman harkintamme mukaan epäonnistut tai me epäilemme sinun epäonnistuneen näiden
käyttöehtojen noudattamisessa, me voimme myös päättää tämän sopimuksen milloin vain ilman
erillistä ilmoitusta ja jäljellä olevat maksut ovat sinun vastuullasi päättymispäivämäärään asti,
sisältäen

itse

päättymispäivämäärän;

palveluihimme (tai niiden osiin).

ja/tai

vastaavasti

voimme

kieltää

käyttöoikeutesi

OSA 22 – KOKO SOPIMUS
Epäonnistumisemme noudattaa tai vahvistaa näiden käyttöehtojen oikeuksia tai säännöksiä ei
merkitse luopumista kyseisestä oikeudesta tai säännöksestä.
Nämä käyttöehdot ja niiden mukaan toimivat käytännöt tai toimintasäännöt, jotka on julkaistu tällä
sivulla tai palveluun nähden muodostaa koko sopimuksen ja ymmärryksen sinun ja meidän välillä ja
hallitsee palvelun käyttöäsi, syrjäyttäen kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset sopimuksen,
kommunikaatiot ja ehdotukset, olivat ne sitten suullisia tai kirjallisia, sinun ja meidän välillä
(sisältäen, mutta ei rajoittuen, kaikki aikaisemmat versiot käyttöehdoista).
Käyttöehtojen tulkitsemisessa mahdollisesti ilmeneviä epäselvyyksiä ei saa tulkita laatineiden
osapuolien vastaisesti.
OSA 23 - HALLITSEVA LAKI
Näitä käyttöehtoja ja muita erillisiä sopimuksia, joiden mukaisesti tarjoamme sinulle palveluita,
hallitaan ja tulkitaan Saksan lakien mukaisesti.

OSA 24 – MUUTOKSET KÄYTTÖEHTOIHIN
Voit nähdä uusimman version käyttöehdoista milloin vain tältä sivulta. Pidätämme oikeuden
päivittää, muuttaa tai korvata minkä tahansa osan näistä käyttöehdoista julkaisemalla päivityksiä
ja/tai muutoksia sivuillamme. On sinun vastuullasi tarkistaa tämä sivu aika ajoin muutoksien varalta.
Jatkuva sivuston käyttösi muutoksista ilmoittavien julkaisujen jälkeen osoittaa sinun hyväksyvän
kyseiset muutokset.

