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1. JOHDANTO

5. VOIMASSAOLOEHDOT

Tässä Vine sovellusvuokraussopimuksen (jäljempänä ”Sopimus”) liitteessä
on kuvattu Vinen tarjoaman Sovellusvuokrauspalvelun lisenssiehdot ja
muut yleiset sopimusehdot.

Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen päättymään ilmoittamalla siitä Vineille
kirjallisesti vähintään kuusi (6) kuukautta etukäteen. Vine voi irtisanoa
Sopimuksen päättymään ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti
vähintään kaksitoista (12) kuukautta etukäteen.

Sopijapuolet ”Asiakas” ja ”Vine” on määritelty Sopimuksessa.
”Sovellus” on Vinen Asiakkaalle vuokraama sovellus. Sovellus on kuvattu
ja sovelluksen kokoonpanosta on sovittu muissa Sopimuksen liitteissä.
”Sovellusvuokrauspalvelu” tarkoittaa Sovelluksen vuokraamiseen kiinteästi
liittyviä muita Vinen tai sen sopimuskumppanin Asiakkaalle tarjoamia
palveluita. Sovellusvuokrauspalvelu on kuvattu Sopimuksen liitteessä.

2. LISENSSIEHDOT
Sopimuksella Vine myöntää Asiakkaalle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävissä
olevan oikeuden Sopimuksessa sovittua maksua vastaan, Sopimuksessa
määritellyn ajan Sovelluksen käyttöön omassa sisäisessä toiminnassaan.
Sovellusta ei saa käyttää Asiakkaan kanssa samaan konserniin kuuluvan
yrityksen, alihankkijan tai muun kolmannen osapuolen toimesta ilman
Vinen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Asiakas ei saa
lisensioida, myydä eikä siirtää eteenpäin Vinen sille Sopimuksella
myöntämiä oikeuksia eikä muullakaan tavalla käyttää Sovellusta
Sopimuksen vastaisesti.
Ellei sovellettavan lain pakottavista määräyksistä muuta seuraa niin
Asiakas ei saa kääntää Sovelluksen koodia, muuttaa Sovellusta tai sen
toimintaa. Vine pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia Sovelluksen
toimintatapaan normaalin tuotekehityksensä yhteydessä. Vinellä on lisäksi
oikeus kehittää ja ottaa käyttöön uusia ohjelmaversioita Sovelluksesta,
mistä se on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa
ennen uuden ohjelmaversion käyttöönottoa. Ilmoituksessaan Vine on
velvollinen yksilöimään Asiakkaalle uuden ohjelmaversion aiheuttamat
muutokset Sovelluksen toimintaan.

3. SOVELLUKSEN TARJOAMINEN ASIAKKAAN

Sopijapuolilla on oikeus purkaa Sopimus toisen sopijapuolen olennaisen
sopimusrikkomuksen perusteella. Sopimusrikkomusta pidetään aina
olennaisena, mikäli rikkonut sopijapuoli ei seitsemän (7) päivän kuluessa
saatuaan rikkomusta koskevan kirjallisen huomautuksen ole korjannut
menettelyään. Sopijapuolella on lisäksi oikeus purkaa sopimus, mikäli
toinen sopijapuoli asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan eikä tämän vuoksi
kykene suorittamaan sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä myöskään
aseta riittävää vakuutta velvoitteidensa täyttämiseksi.

6. HINNAT JA MAKSUEHDOT
Sovellusvuokrauspalvelun hinta lasketaan kunkin laskutuskauden
laajimman sovelluskokoonpanon mukaan. Asiakkaalla on oikeus laajentaa
tai supistaa sovelluskokoonpanoa halutessaan, jolloin sovellusvuokra
peritään laskutuskauden laajimman kokoonpanon mukaan. Mikäli
sovelluskokoonpanoa muutetaan tai sovellusvuokrauspalvelu lopetetaan,
Asiakkaalle ei palauteta jo suoritettuja maksuja.
Sovellusvuokran laskutuskausi on yksi kuukausi. Vine laskuttaa maksut
laskutuskauden viimeisenä päivänä kyseisen kauden laajimman sovelluskokoonpanon mukaan. Laskujen maksuehto on neljätoista (14) päivää
netto laskun päivämäärästä lukien.
Sovellusvuokrapalveluun liittyvät käyttöönottopalvelut ja muut, erikseen
hinnoitellut työt Vine laskuttaa töiden valmistuttua. Laskujen maksuehto on
neljätoista (14) päivää netto laskun päivämäärästä lukien.
Vinellä on maksuviivästyksen johdosta oikeus estää Asiakkaan pääsy
Sovellusvuokrauspalveluun. Hintoihin lisätään arvonlisävero soveltuvan
lain mukaisesti. Yliaikakorko on korkolain mukainen. Vinellä on oikeus
laskuttaa ylimääräinen työ kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa
mukaisesti.

KÄYTTÖÖN
Vine tarjoaa Sovelluksen Asiakkaan käyttöön Sopimuksessa sovitusta
aloituspäivästä alkaen. Vine on velvollinen pitämään Sovelluksen
Asiakkaan käytössä Sovellusvuokrauspalvelun kuvauksessa sovitulla
tavalla. Vine vastaa kokonaisvaltaisesti Sovelluksen huollosta ja
ylläpidosta. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että sen laitteistot,
varusohjelmat, selaimet, tietoliikenneyhteydet ja muut vastaavat Asiakkaan
vastuupiiriin kuuluvat asiat täyttävät Sopimuksessa ja sen liitteissä mainitut
edellytykset.
Asiakas on velvollinen varmistamaan, että sen tietojärjestelmät ja
palvelinlaitteet ovat asianmukaisesti suojattu kaikilta ulkoisilta tekijöiltä,
jotka voivat estää Asiakasta käyttämästä Sovellusta. Edellä mainitun
kaltaisia tekijöitä ovat muun muassa vesivahinkojen ja sähkökatkosten
aiheuttamat käyttökatkot sekä muut vastaavat Vinein vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat seikat. Vine ei ole vastuussa edellä
mainitun kaltaisten tekijöiden aiheuttamista käyttökatkoksista.

4. SOVELLUSVUOKRAUSPALVELUUN SISÄLTYVIEN
TIETOJEN SÄILYTYS
Sovellusvuokrauspalvelu sisältää Asiakkaaseen ja sen liiketoimintaan
liittyviä tietoja (jäljempänä ”Tiedot”), joiden luonteen vuoksi Vine on
Sovellusvuokrauspalvelun toteuttamisessa ottanut huomioon Asiakkaan
tietoturvaan liittyvät tarpeet. Asiakas toteaa, että se on tutustunut tai
halutessaan sillä on ollut mahdollisuus tutustua Vineltä pyynnöstä saataviin
yksityiskohtaisempiin
tietoihin
koskien
Sovellusvuokrauspalvelun
tietoturvaa ja että se hyväksyy palvelun tietoturvatason näiden tietojen
mukaisena.
Sopijapuolet toteavat lisäksi yhdessä, että Tiedot ovat näiden yleisten
sopimusehtojen kohdassa Salassapito tarkemmin määriteltyjä luottamuksellisia tietoja.

7. IMMATERIAALIOIKEUDET
Kaikki oikeudet mukaan lukien tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet
Sovellukseen ja muihin Sovellusvuokrauspalvelun osiin sekä kaikkeen
niihin liittyvään dokumentaatioon ja muuhun materiaaliin kuuluvat Vinelle
tai Vinen lisenssinantajalle. Vine pidättää kaikki oikeudet joita ei
nimenomaisesti ole Sopimuksella luovutettu. Sopimuksella ei luovuteta
eksklusiivisia oikeuksia.

8. IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAUKSET
Vine vastaa siitä, että Sovellusvuokrauspalvelu tai Sovellus eivät loukkaa
Suomessa tai muussa Vinen nimeämässä maassa voimassa olevia
immateriaalioikeuksia.
Mikäli Asiakasta vastaan nostetaan tai uhataan nostaa yllä mainittuja
oikeuksia koskeva kanne, Asiakkaan on ilmoitettava tästä Vinelle
välittömästi ja luovutettava Vinelle kaikki asiaan liittyvä materiaali ja tieto
sekä annettava Vinelle oikeus käyttää asiassa vastaajan puhevaltaa. Mikäli
Asiakas menettelee yllä mainitun mukaisesti, Vine vastaa Asiakkaan
maksettaviksi rikkomuksen johdosta tuomituista korvauksista ja
hyvityksistä.
Jos Vine perustellusti katsoo, että Sovellusvuokrauspalvelu tai Sovellus
loukkaa kolmannen yllä mainittuja oikeuksia, Vinellä on oikeus valintansa
mukaan hankkia Asiakkaalle oikeus jatkaa palvelun käyttöä tai muuttaa sitä
niin, että oikeudenloukkaus poistuu. Mikäli nämä vaihtoehdot eivät ole
mahdollisia, Vine hyvittää Asiakkaalle sen maksaman hinnan siitä osasta
palvelua, jota loukkauksen vuoksi ei voida käyttää.
Vinen vastuu immateriaalioikeuksien
kohdassa sovittuun.

Vine luovuttaa Asiakkaalle tekstitiedostoina kopion tämän Tiedoista neljän
(4) viikon kuluessa sopimuksen päättymisestä. Asiakas voi tällöin omalla
kustannuksellaan siirtää Tiedot muuhun järjestelmään.
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12. YLEISET EHDOT

Vine tarjoaa Sovellusvuokrauspalvelun Asiakkaalle sellaisena kuin se on –
periaatteella. Vine ei näin ollen takaa Sovelluksen toimivuuden täydellistä
virheettömyyttä tai sen sopivuutta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

10. SALASSAPITO
Suojellakseen oikeuksiaan ja kilpailuasemiaan sopijapuolet sopivat
salassapidosta seuraavaa:
Luottamuksellisella tiedolla tarkoitetaan Sopimuksessa kaikkea tietoa, jota
sopijapuolet luovuttavat toisilleen ja joka on merkitty luottamukselliseksi tai
joka luonteeltaan on sellaista että vastaanottavan sopijapuolen olisi pitänyt
ymmärtää sen olevan luottamuksellista. Tällaista luottamuksellista tietoa
on mm. liikesalaisuudet, know-how, keksinnöt, tekniikat, prosessit,
ohjelmat, skematiikka, tietokoneohjelmistojen lähdedokumentit, data,
asiakaslistat, taloudelliset tiedot, myynti- ja markkinointisuunnitelmat.
Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaiken luottamuksellisen tiedon,
jonka ne ovat toiselta sopijapuolelta saaneet. Sopijapuolet eivät missään
tilanteessa luovuta luottamuksellisia tietoja kolmansille osapuolille ilman
luovuttaneen sopijapuolen kirjallista suostumusta. Salassapitovelvollisuus
koskee kaikkea luottamuksellista tietoa missä muodossa tahansa, mm.
suullisessa, kirjallisessa ja elektronisessa muodossa. Salassapitovelvollisuus on lisäksi voimassa myös sopijapuolen emo- ja tytäryhtiöihin
nähden.
Sopijapuolet voivat käyttää luottamuksellista tietoa vain Sopimuksen
mukaisiin tarkoituksiin siinä laajuudessa kuin se sopimuksen velvoitteiden
asianmukaisen täyttämisen kannalta on tarpeellista. Luottamuksellista
tietoa ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen tai laajemmassa
määrin ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta.
Sopijapuolet eivät missään laajuudessa luovuta mitään luottamuksellista
tietoa tai tällaista tietoa sisältävää materiaalia koskevia oikeuksia, kuten
tekijänoikeutta tai patenttia tai käyttö- tai muuta lisenssiä niihin, ellei
Sopimuksessa toisin sovita.
Sopijapuolet ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että luottamukselliseen
tietoon ja luottamuksellista tietoa sisältävään materiaaliin pääsevät sen
henkilökunnasta käsiksi vain sellaiset henkilöt, joille se on Sopimuksen
kannalta välttämätöntä. Sopijapuolten on hankittava tällaisilta henkilöiltä
tätä sopimusta vastaavat salassapitositoumukset.
Poistamatta tai lieventämättä edellä mainittuja velvollisuuksia, sopijapuolten on noudatettava luottamuksellisen tiedon ja luottamuksellista tietoa
sisältävän materiaalin osalta vastaavanlaista huolellisuutta, jota se
noudattaa oman luottamuksellisen tiedon ja liikesalaisuuksien osalta.
Sopimuksen mukaiset velvoitteet eivät koske tietoa, (1) joka on yleisesti
saatavilla tai muuten julkista, (2) jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta
osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta, (3) jonka sopijapuoli on
itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa
tietoa tai aineistoa.
Tämän sopimuksen mukaiset salassapitovelvoitteet ovat voimassa
viiden (5) vuoden ajan sopimuksen päättymisen jälkeen sopimuksen
päättymisestä huolimatta.

11. KORVAUSVELVOLLISUUDEN RAJOITUS
Sopijapuolet eivät vastaa aiheuttamistaan välillisistä tai muista sen
kaltaisista vaikeasti ennakoitavista vahingoista.
Vahingonkorvauksen määrällinen yläraja on joka tapauksessa Asiakkaan
Sopimuksen perusteella Vinelle suorittamien maksujen yhteenlaskettu
määrä sopimusrikkomusta edeltävältä kuuden (6) kuukauden ajalta.
Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset eivät koske vahinkoja, jotka on
aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

12.1

YLIVOIMAINEN ESTE

Sopijapuoli ei vastaa viivytyksistä ja sopimusvelvoitteiden täyttämättä
jäämisestä sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan
esteen vuoksi, jota sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen
huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei
myöskään kohtuudella olisi voinut voittaa tai välttää (Ylivoimainen este).
Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. yleisen liikenteen, maksuliikenteen
ja tietoliikenteen katkos. Työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi
esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.
Sopijapuolen on ilmoitettava toiselle sopijapuolelle ylivoimaisesta esteestä
ilman aiheetonta viivytystä samoin kuin sen lakkaamisesta. Mikäli
ylivoimainen este on kestänyt yli kolme kuukautta tai mikäli on ilmeistä, että
se tulee kestämään yli sanotun ajan ja mikäli esteen aiheuttamalla
viivytyksellä on sopimuksen kannalta olennainen merkitys, sopijapuolilla on
oikeus purkaa sopimus ilman velvollisuutta suorittaa vahingonkorvausta.
12.2

REFERENSSIOIKEUS

Vine voi käyttää Asiakkaan nimeä ja logoa referenssinä markkinoinnissaan
ottaen kuitenkin huomioon näiden sopimusehtojen 10. kohdan mukaiset
rajoitukset.
12.3

OIKEUKSIEN JA VELVOLLISUUKSIEN SIIRTO

Sopijapuolilla on oikeus siirtää Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja
velvoitteensa ainoastaan toisen sopijapuolen luvan saatuaan. Sopijapuolet
voivat kuitenkin siirtää Sopimukseen perustuvien rahamääräisten
saatavien perinnän kolmannelle osapuolelle.
Vinellä on kuitenkin oikeus siirtää Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja
velvoitteensa saamaan konserniin kuuluvalle ja sopimuksen tekohetkellä
olemassa olleelle yhtiölle. Vinellä on niin ikään oikeus siirtää Sopimuksen
mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa kolmannelle osapuolelle muun
liiketoimintansa tai sen olennaisen osan siirron yhteydessä.
12.4

SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Muutokset ja lisäykset Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti, jotta ne olisivat
päteviä.
12.5

HINTOJEN JA SOPIMUKSEN LIITTEIDEN MUUTTAMINEN

Vine voi muuttaa Sovellusvuokrauspalvelun maksuja ja hinnoitteluperusteita
sekä
sopimuksessa
määriteltyjä
Sovelluskuvaus-,
Palvelukuvaus- ja Yleiset sopimusehdot-liitteitä ilmoittamalla muutoksista
Asiakkaalle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantulopäivää.
Mikäli Asiakas ei mainitun ajan kuluessa ilmoita vastustavansa muutoksia,
muutokset tulevat voimaan mainittuna voimaantulopäivänä. Mikäli Asiakas
vastustaa muutoksia, Asiakkaan katsotaan irtisanoneen Sopimuksen
sopimusehtojen mukaisesti.
12.6

OIKEUKSISTA LUOPUMINEN

Mikäli sopijapuoli ei vetoa johonkin Sopimuksen mukaiseen oikeuteen
tietyn ajan sisällä, vetoamatta jättäminen ei tarkoita kyseisestä oikeudesta
luopumista.
12.7

OSITTAINEN PÄTEMÄTTÖMYYS

Jos jokin Sopimuksen ehdoista todetaan pätemättömäksi tai sitä muutoin
ei katsota voitavan soveltaa, ei tämä kuitenkaan vaikuta Sopimuksen
muiden ehtojen sitovuuteen ja sovellettavuuteen.
12.8

ILMOITUKSET

Kaikki Sopimuksen perusteella tehtävät ilmoitukset sopijapuolelta toiselle
on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä toiselle sopijapuolelle Sopimuksessa
ilmoitettuun osoitteeseen.
12.9

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riidat
ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa.
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