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Vektori Kassa käyttöehdot
1.

Yleistä

Näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan NettiTieto Oy:n (”Palveluntarjoaja”) tai NettiTieto Oy:n edustajan tai
jälleenmyyjän (”Jälleenmyyjä”) ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Asiakas”) välillä Palveluntarjoajan SaaS -palveluna
toimittamiin ja ylläpitämiin palveluihin (erikseen ”Palvelu” ja yhdessä ”Palvelut”).
Käyttämällä Palvelua Asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Mikäli Asiakas ei hyväksy
Käyttöehtoja, Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Palvelua ja Asiakkaan tulee välittömästi lopettaa Palvelun käyttö.
Palvelu tai Palvelun osat voivat sisältää Käyttöehtojen lisäksi sovellettavia erityisehtoja, kuten Palvelujen yleisiä
sopimusehtoja. Asiakas voi tilata Palveluntarjoajan toimittaman Palvelun esimerkiksi Apple App Storen tai Google Playn
kautta tai tehdä esimerkiksi korttitilityspalvelusta sopimuksen kolmannen osapuolen kanssa. Tällöin Palvelun käytössä
sovelletaan näiden Käyttöehtojen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Palveluntarjoaja tai Jälleenmyyjä ei
missään tilanteessa ole osapuoli Asiakkaan ja kolmansien osapuolten välille mahdollisesti syntyvissä sopimuksissa.
Palvelu on käytettävissä yleisimpien käyttöjärjestelmien ja selainten uusimmilla versioilla. Tiettyjä Palveluja voidaan
käyttää myös sovelluksen avulla.
2.

Sopimuksen syntyminen

Palvelun käyttöä koskeva sopimus, joka sisältää Asiakkaan hyväksymät käyttöehdot, (”Sopimus”) voi muodostua (i)
Palveluntarjoajan ja Asiakkaan tai (ii) Jälleenmyyjän ja Asiakkaan välille (jäljempänä erikseen ”Sopimusosapuoli” ja
yhdessä ”Sopimusosapuolet”).
Sopimusosapuolet tekevät Palvelusta Sopimuksen kirjallisesti tai sähköisesti.
Sopimuksen katsotaan syntyneen kun jokin seuraavista tilanteista toteutuu: a) Asiakas on rekisteröitynyt Palveluun ja
hyväksynyt kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ja mahdolliset palvelukohtaiset sopimus- ja/tai erityisehdot; b)
tilaus- tai toimitusvahvistus on toimitettu Asiakkaalle; c) Asiakas on ryhtynyt käyttämään Palvelua; d) Asiakas on
maksanut ensimmäisen laskun; e) Asiakkaan hyväksyessä Sopimusosapuolen voimassa olevan tarjouksen; tai b)
Sopimusosapuolet ovat allekirjoittaneet Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen.
3.

Palvelun tuottaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja oikeus muuttaa Palvelua, sen
saatavuutta sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistolle asetettavia vaatimuksia, kuitenkin siten, että Palvelun keskeiset
toiminnallisuudet eivät muutu. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan Palveluun liittyvistä mahdollisista merkittävistä
muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen. Ilmoitus tehdään Palvelun välityksellä, nettisivuilla tai sähköpostitse.
Teknisistä muutoksista, kuten laitteistojen ja ohjelmistojen päivityksistä, ei ilmoiteta erikseen.
Palveluun voi sisältyä kolmannen osapuolen tuottamia palveluita, laitteita ja ohjelmistoja sekä näiden päivityksiä tai
muuta sisältöä, jotka tarjotaan osana Palvelua. Palveluntarjoajan vastuu kolmansien osapuolten tuottamien
palveluiden, laitteiden ja ohjelmistojen sekä näiden päivitysten ja sisältöjen virheistä ja saatavuudesta rajoittuu niihin
oikeuksiin, joita Palveluntarjoajalla on suhteessa kolmanteen osapuoleen.
Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen
tai uudistamisen vuoksi tai muiden asennus-, huolto- tai muutostöiden vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että
keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se pyritään ajoittamaan sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu
mahdollisimman vähän haittaa.
Palveluntarjoaja tekee parhaansa, että Palvelu on Asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei
kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta tai virheettömästä toiminnasta. Palvelun mahdolliset
häiriöt ja viat korjataan pääsääntöisesti Palveluntarjoajan työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Jos Palvelun muutos
aiheuttaa keskeytyksen, Palveluntarjoaja pyrkii minimoimaan Asiakkaalle kohdistuvat haitat ja ryhtyy tarpeelliseksi
katsomiinsa toimenpiteisiin. Palveluntarjoaja ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta tai
käyttöhyödyn menetyksestä.
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Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien
tai katkosten Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.
4.

Maksut

Palvelun sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Sopimusosapuolten välisessä Sopimuksessa.
Ellei Palvelulle ole erikseen sovittu hintaa, noudatetaan Sopimusosapuolen voimassa olevan hinnaston mukaisia
hintoja. Maksuja voidaan periä sekä etu- että jälkikäteen, sen mukaan mitä maksukaudesta on Sopimusosapuolten
kesken sovittu.
Sopimusosapuolella on oikeus muuttaa Palvelun hintaa ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle Palvelun kautta tai
muutoin kirjallisesti esim. sähköpostitse vähintään kaksi (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Palvelumaksun
noustessa Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään muuttuneiden hintojen tullessa voimaan.
Ellei maksuehdosta ole sovittu, maksuehto on 14 päivää netto laskun päivämäärästä. Hintoihin lisätään arvonlisävero
kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti. Jos arvonlisävero tai muun viranomaisen määräämän julkisen
maksun suuruus tai peruste muuttuu lainsäädännön muuttumisen takia, hinnat muuttuvat vastaavasti.
Maksut on suoritettava viimeistään laskun eräpäivänä laskussa mainituilla tiedoilla. Laskuhuomautus on tehtävä
kirjallisesti ennen eräpäivää ja riidaton osa maksettava eräpäivään mennessä. Viivästyneestä maksusta
Sopimusosapuolella on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain mukaisesti ja maksuhuomautuksesta kulloinkin voimassa
olevan hinnaston mukainen maksuhuomautusmaksu. Lisäksi Sopimusosapuolella on oikeus periä viivästyneestä
laskusta aiheutuneet perintäkulut.
Jos Asiakkaan maksusuoritus on viivästynyt yli kolmekymmentä (30) päivää erääntymispäivästä, Sopimusosapuolella
on oikeus estää Asiakkaan pääsy Palveluun, kunnes Asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet maksut ja/tai purkaa
Sopimus kohdan 13 mukaisesti.
Maksut on maksettava myös siltä ajalta, jona Palvelu on suljettuna Asiakkaasta, Asiakkaan vastuulla olevasta syystä,
taikka jos sulkeminen on johtunut Sopimusosapuolen oikeudesta tai velvollisuudesta sulkea Palvelu.
Sopimusosapuolella on oikeus periä maksu Palvelun avaamisesta keskeytyksen jälkeen, jos keskeytys on johtunut
Asiakkaasta tai Asiakkaan vastuulla olevasta syystä tai Sopimusosapuolen oikeudesta tai velvollisuudesta sulkea
Palvelu.
5.

Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Palvelun käyttö edellyttää, että Asiakas rekisteröityy Palveluun ja antaa vaaditut henkilö- ja muut tiedot.
Asiakas sitoutuu antamaan todenmukaiset tiedot itsestään Palveluun rekisteröityessään, jolloin Asiakkaalle luodaan
Palveluun käyttäjätili.
Käyttäjätili, käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle
osapuolelle. Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätilillään tapahtuneesta Palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista
vahingoista ja kustannuksista.
Palvelun väärinkäytön estämiseksi Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle välittömästi, mikäli Asiakkaalla on
syytä epäillä käyttäjätunnuksen tai salasanan joutuneen kolmannen osapuolen haltuun. Asiakkaalla ei ole oikeutta
luovuttaa käyttäjätunnusta ja salasanaa kolmannelle osapuolelle.
Asiakas vastaa hallussaan olevien Palvelujen käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja Palveluun
kuulumattomien ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä niiden käyttöön liittyvistä kustannuksista, sekä
vastaa siitä, että nämä laitteet ja ohjelmistot eivät haittaa tai häiritse Palvelun toimintaa tai televerkon liikennettä ja
ovat yhteensopivia Palvelujen kanssa.
Palveluntarjoajalla on oikeus estää Asiakkaan pääsy Palveluun, jos Palveluntarjoaja epäilee Asiakkaan väärinkäyttävän
Palvelua. Palveluntarjoaja ilmoittaa ilman aiheetonta viivästystä Asiakkaalle pääsyn estämisen syistä, paitsi tilanteissa,
joissa Palveluntarjoajalla tai viranomaisella on aihetta epäillä Palvelun käytön johtuvan lain vastaisesta toiminnasta.
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Asiakkaalla on vastuu Palvelun lopputulosten tarkastuksesta ja Asiakas vastaa aina viime kädessä, siitä että kirjanpito,
verotusta koskevat ilmoitukset ja muut asiakirjat ja muut Palvelun lopputulokset ja Palveluun liittyvät toimenpiteet
täyttävät kulloinkin voimassa olevien lainsäädännön, viranomaismääräysten ja muiden säännösten mukaiset
vaatimukset ja siitä, että Palvelun lopputulokset on laadittu edellä mainittujen vaatimusten mukaisesti ja että
ilmoitukset toimitetaan ajallaan.
Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan Sopimusosapuolta vastaan esitettyihin vaatimuksiin, joita esitetään sen
perusteella, ettei Asiakkaan toimittama aineisto tai Palvelun käyttö ole Sopimuksen mukaista. Edellä mainitusta
riippumatta Sopimusosapuolella on aina niin halutessaan oikeus vastata tällaisiin vaatimuksiin ja hoitaa puolustus itse
Asiakkaan kustannuksella.
6.

Henkilötietojen käsittely

Asiakkaan Palvelun yhteydessä antamien henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja
muuta kulloinkin Suomessa voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa pakottavaa lainsäädäntöä.
Sopimusosapuoli käsittelee laskutusta, markkinointia ja asiakaspalvelua varten rekisterinpitäjänä Sopimuksen teon ja
Asiakkaan Palvelun rekisteröitymisen yhteydessä antamia henkilötietoja. Sopimusosapuolen rekisterinpitäjänä
suorittama henkilötietojen käsittely on kuvattu Sopimusosapuolen tietosuojaselosteessa.
Palvelun tietosuojaseloste on nähtävillä Palvelun nettisivuilla.
Sopimusosapuoli voi Palvelun yhteydessä käsitellä Asiakkaan toimittamiin tietoihin ja aineistoihin liittyviä kolmansien
osapuolten henkilötietoja. Asiakas vastaa rekisterinpitäjänä siitä, että Asiakkaalla on oikeus käsitellä kyseisiä tietoja,
toimittaa ne Sopimusosapuolelle käsiteltäväksi Palvelun yhteydessä sekä myöntää Sopimusosapuolelle oikeus niiden
käsittelyyn Sopimuksen mukaisesti. Asiakas vastaa muutoin henkilötietojen oikeellisuudesta sekä lainmukaisuudesta.
Sopimusosapuoli toimii näiden kolmansien osapuolten henkilötietojen käsittelijänä Asiakkaan toimeksiannosta
voimassa olevan henkilötietoja koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Sopimusosapuoli ilmoittaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla Asiakkaalle, mikäli sen toiminnassa tapahtuu
tietoturvaloukkaus, joka kohdistuu Asiakkaan lukuun käsiteltäviin henkilötietoihin. Sopimusosapuolella on oikeus,
mutta ei velvollisuutta, hoitaa mahdolliseen tietoturvaloukkaukseen liittyvä viestintä viranomaisille, rekisteröidyille tai
julkisuuteen Asiakkaan puolesta. Selvyyden vuoksi todetaan, että Asiakas on ensisijaisesti vastuussa lainsäädännön
edellyttämistä ilmoituksista.
Asiakas hyväksyy, että Sopimus muodostaa ne ohjeet, joiden perusteella Asiakkaan toimittamia henkilötietoja
käsitellään, ja että Sopimusosapuoli ei Palvelun luonne huomioiden voi ottaa Asiakkaalta vastaan muita erityisiä
henkilötietojen käsittelyä koskevia ohjeita.
Sopimusosapuoli vastaa omalta osaltaan siitä, että Sopimusosapuolen henkilöstö on sitoutunut asianmukaisiin
salassapitovelvoitteisiin henkilötietojen käsittelyyn liittyen, ja että Sopimusosapuoli toteuttaa asianmukaiset
toimenpiteet Asiakkaan toimittamien henkilötietojen turvalliseksi käsittelemiseksi. Asiakkaalla on yksinomainen
velvollisuus noudattaa lainsäädännössä rekisterinpitäjälle asetettuja velvoitteita koskien kaikkia Asiakkaan toimittamiin
tietoihin ja aineistoihin sisältyviä kolmansien osapuolten henkilötietoja. Palvelun luonne huomioon ottaen Asiakas
hyväksyy lisäksi, että Sopimusosapuoli ei voi sitoutua avustamaan sellaisten toimenpiteiden suorittamisessa, jotka
voivat olla tarpeen liittyen Asiakkaan velvoitteisiin suhteessa rekisteröityihin ja rekisteröityjen tarkastus- tai muiden
soveltuvassa lainsäädännössä annettujen oikeuksien toteuttamiseen.
Asiakas hyväksyy, että Sopimusosapuoli voi käyttää kolmansia osapuolia kuten muita tietojenkäsittelijöitä Palvelun
tarjoamisen yhteydessä. Tällaiset kolmannet osapuolet voivat sijaita Euroopan Unionin, Euroopan talousalueen tai
muiden maiden sisällä, joiden Euroopan Komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason. Sopimusosapuoli
toimittaa Asiakkaan kirjallisen pyynnön perusteella käyttämänsä alihankkijat. Jos Asiakas ei hyväksy Sopimusosapuolen
käyttämiä alihankkijoita Palvelun tarjonnassa, tulee Asiakkaan lopettaa Palvelun käyttö välittömästi.
Jollei Sopimuksessa ole muuta nimenomaisesti sovittu tai pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu,
Palveluntarjoajalla ei ole velvoitteita säilyttää Asiakkaan toimittamia tietoja Sopimuksen päätyttyä. Asiakkaalla voi
Sopimuksen voimassaollessa olla oikeus soveltuvan lainsäädännön perusteella saada tietoja, jotka ovat tarpeen sen
osoittamiseksi, että Sopimusosapuoli on noudattanut henkilötietojen käsittelyssä Sopimusta ja soveltuvaa
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lainsäädäntöä. Mikäli soveltuva lainsäädäntö näin velvoittaa, Sopimusosapuoli voi sallia Asiakkaan tai muun Asiakkaan
valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit, joilla varmistetaan henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus, sekä
osallistua niihin. Tällaiset auditoinnit suoritetaan Sopimusosapuolen hyväksymänä aikana ja tavalla ja Asiakas vastaa
kaikista tällaisiin auditointeihin liittyvistä kuluista, mukaan lukien Sopimusosapuolelle itselleen aiheutuvat kulut, jotka
Sopimusosapuolella on oikeus veloittaa Asiakkaalta.
7.

Palvelun sisältö ja immateriaalioikeudet

Kaikki Palveluun ja sen sisältöön liittyvät oikeudet, pois lukien Asiakkaan Palvelun avulla tuottaman aineiston
tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muut immateriaalioikeudet, kuuluvat Palveluntarjoajalle tai kolmansille
osapuolille.
Palveluntarjoaja myöntää Asiakkaalle henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden käyttää Palvelua ja Palvelun
osana ladattavaa ohjelmistoa. Tätä käyttöoikeutta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Asiakas ei saa kopioida,
monistaa, muokata, levittää, myydä tai vuokrata mitään Palveluun tai niihin liittyvää ohjelmistojen osaa, taikka
selvittää ohjelmistojen valmistustapaa tai yrittää purkaa niiden lähdekoodia.
Asiakkaan Palvelun avulla tuottaman aineiston osalta tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muut
immateriaalioikeudet kuuluvat Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.
Asiakas on vastuussa kaikesta Palveluun tuottamastaan aineistosta ja sisällöstä. Erityisesti Asiakas on vastuussa siitä,
ettei ko. aineisto ole lain tai hyvän tavan vastaista tai loukkaa kenenkään tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia.
Asiakas vastaa mahdollisista toimittamaansa aineistoon liittyvistä kolmansien osapuolten korvaus- ja muista vaateista,
kuluista ja kustannuksista kokonaisuudessaan.
8.

Tietojen käytön salliminen

Hyväksymällä Käyttöehdot Asiakas antaa nimenomaisen suostumuksen sille, että Palveluntarjoajalla on oikeus kerätä ja
käyttää teknistä tietoa, mukaan lukien päätelaitetta, järjestelmää ja ohjelmistoja sekä oheislaitteita koskevia teknisiä
tietoja, joita kerätään ajoittain Palveluiden päivitysten, tuotetuen sekä mahdollisesti muiden Palveluun liittyvien
toimintojen edistämiseksi, sekä näiden Käyttöehtojen noudattamisen varmistamiseksi. Palveluntarjoaja saa käyttää
näitä tietoja parantaakseen Palvelua, kunhan tiedot ovat anonymisoidussa muodossa.
9.

Vastuunrajoitus

Käyttöoikeus Palveluun toimitetaan ”sellaisinaan” ja ”sellaisina kuin ne ovat saatavilla”. Sopimusosapuoli ei myönnä
mitään takuita eikä vastuita, mukaan lukien muun muassa takuut ja vastuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä,
sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta tai takuuta Palvelun tai sen sisällön
toimivuudesta. Sopimusosapuoli ei vastaa Palvelun ulkopuolella, esim. Sopimusosapuolen toimesta, tapahtuvasta
informaation antamisesta tai oikeellisuudesta tai kolmansien osapuolten tarjoamista laitteista tai palveluista.
Siinä laajuudessa, kun laki sallii, Sopimusosapuoli rajoittaa vastuunsa kaikista välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi
menetetyistä tuloista, voitoista tai tiedoista, sekä taloudellisista menetyksistä tai epäsuorista vahingoista. Lain
sallimissa rajoissa Sopimusosapuolen kokonaisvastuu mistä tahansa Sopimuksen alaisista vaatimuksista rajoittuu
enintään yhden (1) kuukauden kiinteää lisenssimaksua vastaavaan summaan.
Vastuunrajoitukset eivät sovellu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuihin vahinkoihin.
Vaatimukset Sopimusosapuolta vastaan on tehtävä kirjallisesti viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua
vahinkotapahtumasta.
10.

Ylivoimainen este

Kumpikaan Sopimusosapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Sopimusosapuolen tai sen
alihankkijoiden vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Sopimusosapuolen ei kohtuudella voida
edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Sopimusosapuoli ei myöskään voi
kohtuudella olisi voinut välttää.
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Ylivoimaisena esteenä pidetään esim. sotaa, kapinaa, poikkeustilaa, tulipaloa, maanjäristystä, ukonilmaa, myrskyä,
tulvaa tai muuta luonnonmullistusta, ydinonnettomuutta, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai yleisen
sähkönjakelun keskeytystä, viranomaismääräystä, vesivahinkoa, energian tai muun olennaisen tuotannontekijä
saatavuuden keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, pandemiaa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta
työtaistelutoimenpidettä tai häiriötä Internet- tai muussa vastaavassa verkossa.
Sopimusosapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle Sopimusosapuolelle, samoin kuin esteen
lakkaamisesta.
11.

Palvelun tuottamisen lopettaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa Palvelu tai sen ominaisuuden tuottaminen perustellusta syystä.
Palveluntarjoajalla on tällöin oikeus irtisanoa Sopimus lopetettua Palvelua tai ominaisuutta koskevin osin ilmoittamalla
tästä Asiakkaalle etukäteen kirjallisesti, esim. Palvelun välityksellä tai sähköpostitse vähintään kolmea (3) kuukautta
ennen Palvelun tai sen ominaisuuden tuottamisen lopettamista.
12.

Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta osaksikaan ilman Sopimusosapuolen kirjallista suostumusta.
Sopimusosapuolella on oikeus siirtää Sopimus saman kirjanpitolain mukaiseen konserniin kuuluvalle yhtiölle tai
liiketoimintasiirron yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle yhtiölle. Sopimusosapuolella on tämän lisäksi oikeus
siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.
13.

Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi tai määräajan. Sopimus on irtisanottava kirjallisesti.
Toistaiseksi voimassa oleva Sopimus päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomiskuukauden päättymisestä, ellei
Sopimusosapuolten välillä ole toisin kirjallisesti sovittu.
Ellei Sopimusosapuolten välillä ole toisin kirjallisesti sovittu, määräaikainen Sopimus jatkuu sovitun määräajan jälkeen
toistaiseksi voimassaolevana, ellei Asiakas viimeistään kuukautta ennen määräajan päättymistä ole irtisanonut
Sopimusta kirjallisesti, jolloin Sopimus päättyy määräajan kuluessa.
Sopimusosapuolella on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin, jos toinen Sopimusosapuoli (i) olennaisesti
rikkoo Sopimusta eikä neljäntoista (14) päivän kuluessa toisen Sopimusosapuolen kirjallisen korjauskehotuksen
saatuaan ole korjannut sopimusrikkomustaan; tai (ii) asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan taikka muuten lakkauttaa
maksunsa. Jos Sopimusosapuoli irtisanoo tai purkaa sopimuksen tämän kohdan mukaisesti, Sopimusosapuolella on
oikeus veloittaa Asiakkaalta kaikki ennen Sopimuksen päättymistä syntyneet kustannukset ja maksut.
14.

Referenssioikeus

Sopimusosapuolella on oikeus käyttää Asiakkaan nimeä referenssinään. Referenssioikeus käsittää oikeuden mainita
Asiakas markkinoinnissa Sopimusosapuolen Asiakkaana sekä antaa yleisluonteinen kuvaus Asiakkaalle toimitetun
Palvelun sisällöstä.
15.

Muutokset käyttöehtoihin

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai täydentää näitä Käyttöehtoja. Jos näitä Käyttöehtoja kuitenkin olennaisesti
muutetaan, Asiakkaalle tiedotetaan muuttuneista ehdoista esimerkiksi Palvelun kautta, nettisivuilla tai sähköpostitse.
Muutokset voivat liittyä myös lainsäädännön muuttumiseen tai viranomaisen määräykseen. Suosittelemme, että
Asiakas tutustuu näihin Käyttöehtoihin ajoittain saadakseen tiedon näihin Käyttöehtoihin mahdollisesti tehtyihin
muutoksiin.
Kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ovat saatavilla Palvelusta.
16.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Sopimusosapuolten väliset riitaisuudet
pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita
_______________________________________________________________________________________________________________
Vektori Kassa
vektorikassa.fi

Tukipalvelu
arkisin klo 10-16

Sähköposti:
Puhelin:

support@vektori.fi (standard: ilmainen)
0200 19 111 (priority: 1,98 €/min)

Vektori Kassa - Käyttöehdot

Sivu 6 / 6
v 2.0

_______________________________________________________________________________________________________

Palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Sopimusosapuolella on kuitenkin aina oikeus viedä rahamääräistä
saatavaansa koskeva vaatimus myös Asiakkaan kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
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