
”nu3 kumppanuusohjelman” sopimusehdot 

1. Soveltamisalue 

1.1 Seuraavia sopimusehtoja (jäljempänä ”ehdot”) sovelletaan nu3 GmbH:n (”nu3”) ja Zanox-sivuston 

kautta toteutettavaan mainontaohjelmaan (”nu3:n kumppanuusohjelma”) osallistuvan kumppanin 

(”kumppani”) solmimiin sopimuksiin. 

1.2 ”Zanoxilla” tarkoitetaan Saksaan rekisteröityä yritystä (yritysrekisteritunnus HRB 75459), jonka 

kiinteä toimipaikka on osoitteessa Stralauer Allee 2, 10245 Berliini. 

1.3 Kumppanin ja Zanoxin välistä suhdetta ohjaavat kulloinkin voimassa olevat kumppanin ja Zanoxin 

väliset sopimukset, ja se on riippumaton kumppanin ja nu3:n suhteesta. 

 

2. Ehtojen sisältö 

2.1 Näitä ehtoja sovelletaan kumppanin ja nu3:n välisiin suhteisiin, ja ne säätelevät kumppanin 

osallistumista nu3:n kumppanuusohjelmaan ja kumppanin oikeutta käyttää verkkosivustollaan (joka on 

määritelty alempana) nu3:n tuottamaa mainosmateriaalia, käsittäen bannerit, painikkeet ja tekstilinkit, 

jotka liittyvät www.nu3.fi-verkkosivustoon (”mainosmateriaali”). Zanox jakaa mainosmateriaalin nu3:n 

kumppanuusohjelman jäsenille. 

2.2 Jos kumppani haluaa liittyä nu3:n kumppanuusohjelmaan, sen on tehtävä liittymishakemus 

suoraan Zanoxille. Jättäessään liittymishakemuksen Zanoxille kumppanin katsotaan hyväksyvän 

nämä kumppanin ja nu3:n väliset ehdot. 

2.3 Kumppani saa käyttää mainosmateriaalia ainoastaan omistamallaan verkkosivustolla, joka on 

rekisteröity Zanoxin kautta nu3:n kumppanuusohjelmaan (”kumppanin verkkosivusto”). 

Mainosmateriaalin esilläoloaikaa kumppanin verkkosivustolla ei rajoiteta, ja kumppani voi poistaa 

mainosmateriaalin verkkosivustoltaan milloin tahansa. 

2.4 nu3:n kumppanuusohjelmaan rekisteröityminen ja ohjelman voimassa oleva jäsenyys kuuluvat 

kumppanin ja Zanoxin välistä suhdetta ohjaavan sopimuksen piiriin. 

2.5 Zanox tarkkailee kumppanin toimintaa nu3:n kumppanuusohjelmassa ja kaikenlaisen 

mainosmateriaalin käyttöä sekä tallentaa tiedot. nu3:lla on mahdollisuus saada raportteja edellä 

mainitusta toiminnasta. 

2.6 nu3 pidättää oikeuden päivittää näitä ehtoja milloin tahansa. Kaikista muutoksista ilmoitetaan 

nu3:n kumppanuusohjelman jäsenille. Kumppanin on hyväksyttävä muutokset neljän viikon sisällä 

ilmoituksesta Zanoxin määrittelemällä tavalla. Jos kumppani ei hyväksy näiden ehtojen päivitettyä 

versiota neljän viikon sisällä päivitettyjen ehtojen vastaanottamisesta Zanoxilta, kumppanin 

osallistuminen nu3:n kumppanuusohjelmaan päättyy välittömästi. 



 

3. nu3:n vastuut 

3.1 nu3 hoitaa näiden ehtojen luomia velvollisuuksiaan riittävällä taidolla ja huolellisuudella. 

3.2 nu3:n tarjoaman mainosmateriaalin tulee noudattaa Euroopan unionin lainsäädäntöä. 

3.3 nu3 on vastuussa mainosmateriaalin laadusta ja oikeellisuudesta. 

3.4 nu3 ylläpitää www.nu3.fi-verkkosivustoa sekä sivuston sisältöjä ja toimintoja teknisten 

mahdollisuuksiensa puitteissa. nu3 ei vastaa verkkosivuston virheettömästä ja keskeytymättömästä 

saatavuudesta. 

 

4. Kumppanin vastuut 

4.1 Kumppani vastaa siitä, että kumppanin verkkosivustolla mainosmateriaalin ympärillä, reunoilla, 

vieressä tai muuten sen yhteydessä ei ole sisältöä, joka mainostaa, kannattaa, edistää tai muulla 

tavalla esittää sisältöä, joka on tai sisältää jotakin seuraavista tai liittyy johonkin seuraavista: 

4.1.1 kaikenlainen laiton tai lainvastainen materiaali; 

4.1.2 lapsille haitallinen, pornografinen, siveetön tai alastomuutta sisältävä materiaali; 

4.1.3 halventava, solvaava, kunniaa loukkaava, oikeuksia rikkova tai fyysisellä väkivallalla uhkaava 

materiaali; 

4.1.4 kaikenlaiset ohjelmistot, tuotteet ja palvelut, jotka ovat laittomia tai jotka loukkaavat kolmansien 

osapuolien oikeuksia, mukaan lukien, mutta ei muita poissulkien, vakoiluohjelmat, haittaohjelmat, 

mainosohjelmat, mainoksia pyytämättä lähettävät palvelut, palvelunestohyökkäyksen toteuttamiseen 

tähtäävä toiminta, internetin tietoverkkojen luvattomaan käyttöön tähtäävä toiminta sekä kaikenlainen 

huijaaminen, toisilta verkkosivustoilta uudelleenohjaaminen tai kaappaaminen, jonka tavoitteena on 

lisätä verkkosivuston liikennettä; 

4.1.5 kaikenlaiset ohjelmistot, tuotteet ja palvelut, jotka keräävät käyttäjien henkilökohtaisia tietoja joko 

kaupallisiin tai muihin tarkoituksiin ilman kyseisten käyttäjien nimenomaista suostumusta; 

4.1.6 kaikenlainen materiaali, joka jollain tavalla loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia esimerkiksi 

harhaanjohtavan mainonnan, epäreilun kilpailun, yksityisyyden tai julkisuuden suojan loukkaamisen tai 

syrjinnän kieltävän lain tai säädöksen loukkaamisen takia tai joka loukkaa minkä tahansa muun 

henkilön tai yhteisön oikeuksia. 

4.2 Kumppani ei saa omistaa tai ylläpitää verkkosivustoa, joka voi aiheuttaa sekaannusta jonkin nu3:n 

omistaman tai ylläpitämän verkkosivuston kanssa. Kumppani ei saa kopioida mitään nu3:n omistamien 

tai ylläpitämien verkkosivustojen osia, mukaan lukien grafiikat, tekstit ja muut sisällöt. 

http://www.nu3.fi/


4.3 Kumppani ei saa verkkosivustollaan tai muualla antaa ymmärtää, että kumppanin verkkosivusto 

olisi jollakin tavoin nu3:n omistama, ylläpitämä tai edistämä.  

4.4 Kumppani ei saa käyttää mitään nu3:n logoa tai tavaramerkkiä ilman nu3:n etukäteen antamaa 

kirjallista suostumusta. nu3:lla on yksinomainen harkintavalta olla myöntämättä kyseistä suostumusta. 

4.5 Kumppani ei saa käyttää sanaa ”nu3” hakukoneisiin tai avainsanoihin perustuvassa 

markkinoinnissa omien tai muiden tuotemerkkien mainostamiseen. 

4.6 Kumppani vakuuttaa, että se käyttää evästeitä mainosmateriaalin yhteydessä vain silloin, kun 

mainosmateriaali on näkyvissä kumppanin verkkosivustolla ja käyttäjä klikkaa kyseistä 

mainosmateriaalia. Kumppani ei saa käyttää web layers -mainoksia, liitännäisiä, iFramesia tai post 

view -kävijäseurantaa. 

4.7 Kumppani voi pyytää ja/tai pitää esillä ja/tai muulla tavalla käyttää tai jakaa vain sellaisia 

alennuskuponkeja, jotka nu3 on julkaissut nimenomaan kyseistä tarkoitusta varten kumppaneille, jotka 

ovat tehneet sopimuksen nu3:n kumppanuusohjelmaan kuulumisesta ja/tai joista nu3 on ilmoittanut 

uutiskirjeessä valitsemilleen henkilöille kyseistä tarkoitusta varten. Muunlaisten, esimerkiksi 

uutiskirjeen tilaajilta, painetuista mainoksista tai asiakaspalveluyhteyksistä peräisin olevien 

alennuskuponkien pyytäminen ja/tai esilläpitäminen ja/tai käyttäminen tai jakaminen on kiellettyä, ja 

tällaiset alennuskupongit ovat mitättömiä ja arvottomia. 

4.8 Kumppanin on nu3:n pyynnöstä poistettava kaikki mainosmateriaali verkkosivustoltaan välittömästi 

syystä riippumatta. 

4.9 Kumppani hyvittää nu3:lle täysimääräisenä kaikki vahingot, kulut, maksut, tappiot, velat ja 

kustannukset, jotka aiheutuvat nu3:lle kumppanin näiden ehtojen mukaisten velvollisuuksien 

rikkomisesta tai oletetusta rikkomisesta, ja kumppani myöntää olevansa vastuussa kaikista asiaan 

liittyvistä perustelluista kuluista (mukaan lukien asianajajien palkkiot) ja kustannuksista sekä hyväksyy 

lopullisessa oikeuskäsittelyssä nu3:a vastaan sille määrätyt vahingonkorvaukset. 

 

5. Komissio 

Edellyttäen, että nu3 noudattaa sopimustaan Zanoxin kanssa (nu3 on tietoinen siitä, että tämä 

oikeuttaa kumppanin saamaan komissiota Zanoxilta osallistumisestaan nu3:n kumppanuusohjelmaan 

kumppanin ja Zanoxin välisen sopimuksen mukaisesti), kumppani sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja 

ja ehtojen tuomia vastuita. 

 

6. Vastuu 

6.1 Kohta 6 menee kaikkien muiden kohtien edelle ja luo pohjan nu3:n koko vastuulle sekä kumppanin 

yksinomaisille ja yksinoikeutuille oikeussuojakeinoille seuraavissa tapauksissa: 



6.1.1 Näiden ehtojen tai minkä tahansa näihin ehtoihin liittyvien tuotteiden, palveluiden ja ohjelmien 

täytäntöönpano tai sen puuttuminen, oletettu täytäntöönpano, viivästynyt täytäntöönpano tai 

väärinkäyttö; tai  

6.1.2 muu näihin ehtoihin tai näiden ehtojen piiriin tuleva tapaus. 

6.2 Mikään kohta näissä ehdoissa ei poista tai rajoita nu3:n vastuuta seuraavissa tapauksissa: (i) 

petos; (ii) sen velvollisuuksien laiminlyönnistä johtuva kuolema tai fyysinen vamma; (iii) Sale of Goods 

Act -lain (1979) 12 pykälän tai Supply of Goods and Services Act -lain (1982) 2 pykälän 

velvollisuuksien rikkominen; tai (iv) mikä tahansa muu vastuu, jota ei voida poistaa tai rajoittaa 

sovellettavan lainsäädännön puitteissa. 

6.3 Lukuun ottamatta sitä, mitä kohdassa 6.1 säädetään, nu3 ei ota vastuuta velvollisuuksiensa 

laiminlyönnistä, jos kyseistä vastuuta ei voida johtaa näistä ehdoista. 

6.4 Lukuun ottamatta sitä, mitä kohdassa 6.1 säädetään, nu3 ei ota vastuuta seuraavista: 

6.4.1 oletettujen hyötyjen menetys; 

6.4.2 sopimusten menetys; 

6.4.3 rahalliset tappiot; 

6.4.4 oletettujen säästöjen menetys; 

6.4.5 liiketoiminnan tappiot; 

6.4.6 tilaisuuksien menetykset; 

6.4.7 goodwill-arvon menetys; 

6.4.8 maineen menetys; 

6.4.9 tietojen menetys, vahingoittuminen tai turmeltuminen; tai 

6.4.10 mikä tahansa epäsuora tai välillinen menetys; ja vastuu poissuljetaan, vaikka se olisi 

ennustettavissa oleva, tiedetty, ennustettu tai muunlainen. Epäselvien tilanteiden välttämiseksi: kohdat 

6.4.1–6.4.9 ovat voimassa, olivatpa kyseiset menetykset ovat suoria, epäsuoria, välillisiä tai 

muunlaisia. 

6.5 Lukuun ottamatta sitä, mitä kohdassa 6.1 säädetään, nu3:n näistä ehdoista johtuva 

kokonaisvastuu ei missään tilanteessa ylitä yhteissummaa, joka vastaa: a) 110 %:a kaikesta nu3:n 

kumppanille maksettavaksi lankeavasta komissiosta 12:n kanneperusteena olevaa tapahtumaa 

edeltävän kuukauden ajalta; tai b) EUR 1 000,-. 



6.6 Kohdassa 6.5 säädetty vastuun rajoittaminen koskee sekä kaikkia näissä ehdoissa 

nimenomaisesti mainittuja vastuita että sellaisia vastuita, jotka johtuvat näiden ehtojen minkä tahansa 

säännöksen pätemättömyydestä tai täytäntöönpanokelvottomuudesta. 

6.7 Kohdassa 6: 

6.7.1 ”Velvollisuuksien laiminlyönnillä” tarkoitetaan (i) jonkin sopimuksen ehdoissa nimenomaisesti 

mainitun tai niistä epäsuorasti johtuvan velvollisuuden, jonka mukaan sopimusta tulee noudattaa 

riittävällä taidolla ja huolellisuudella, laiminlyöntiä, tai (ii) jonkin tapaoikeudesta johtuvan 

velvollisuuden, joka edellyttää riittävän taidon ja huolellisuuden käyttämistä, mutta ei minkään 

tiukemman velvollisuuden, laiminlyöntiä.  

6.7.2 ”Vastuulla” tarkoitetaan vastuuta sopimuksen rikkomisesta, velvollisuuksien laiminlyönnistä tai 

väärien tietojen antamisesta, vahingonkorvausvastuuta tai mitä tahansa muuta kanneperusteena 

olevaa vastuuta, joka liittyy näihin ehtoihin tai joka syntyy, tai jonka syntyminen johtuu, näistä ehdoista, 

mukaan lukien vastuut, jotka on näissä ehdoissa nimenomaisesti säädetty tai jotka johtuvat näiden 

ehtojen minkä tahansa säännöksen pätemättömyydestä tai täytäntöönpanokelvottomuudesta. 

 

7. Sopimuksen kesto ja irtisanominen 

7.1 Kumpikin osapuoli voi irtisanoutua näistä ehdoista välittömästi milloin tahansa kirjallisella 

ilmoituksella toiselle osapuolelle. 

7.2 Sopimuksen irtisanomisen jälkeen kumppanin tulee välittömästi poistaa ja hävittää kaikki 

vastaanottamansa ja käyttämänsä mainosmateriaali sekä mainosmateriaaliin liittyvät tiedot ja data. 

Kumppanin tulee pyynnöstä antaa nu3:lle kirjallinen vahvistus kohdan 7.2 noudattamisesta. 

 

8. Tietojen salassapito 

8.1 Jommankumman osapuolen toiselle osapuolelle luovuttamaa luottamuksellista tietoa tai 

omistamaansa dataa (mukaan lukien kaikenlainen mainosmateriaali) on pidettävä lähettävän 

osapuolen ”luottamuksellisena tietona”. Luottamuksellinen tieto tulee pitää kaikin tavoin salassa, ja 

salassa pysyminen tulee varmistaa riittävillä turvatoimenpiteillä. Vastaanottavan osapuolen ei tule 

luovuttaa luottamuksellista tietoa muille kuin työntekijöilleen tai agenteille, jotka tarvitsevat kyseisiä 

tietoja ja joilla on salassapitovelvollisuus. Kummankaan osapuolen ei tule käyttää mitään toisen 

osapuolen luovuttamaa luottamuksellista tietoa muihin tarkoituksiin kuin näiden ehtojen 

noudattaminen vaatii. 

8.2 Kohdan 8 säännökset pysyvät voimassa sen jälkeen, kun nämä ehdot on irtisanottu kohdassa 7.1 

kuvaillulla tai jollakin muulla tavalla. 

 



9. Siirtäminen 

9.1 nu3 voi siirtää, luovuttaa, uudistaa (novaation kautta) tai aliurakoida näiden ehtojen mukaisia 

oikeuksiaan, vastuitaan tai velvollisuuksiaan joko kokonaisuudessaan tai osittain mille tahansa 

henkilölle tai yritykselle edellyttäen, että siirronsaaja vahvistaa kirjallisesti sitoumuksensa näiden 

ehtojen säännösten noudattamiseen. nu3 ilmoittaa tällaisesta siirtämisestä viipymättä kumppanille. 

9.2 Kumppani ei saa siirtää, alilisenssoida, luovuttaa, uudistaa, antaa muiden vastuulle tai muulla 

tavalla rajoittaa tai kaupata näitä ehtoja tai niiden sille tuomia oikeuksia, vastuita tai velvollisuuksia 

eikä perustaa niille trustia tai suunnitella mitään edellä mainituista ilman nu3:n etukäteen antamaa 

kirjallista suostumusta. 

  

10. Koko sopimus 

10.1 Näiden ehtojen säännökset syrjäyttävät kaikki tämän sopimuksen osapuolten väliset aikaisemmat 

sopimukset, epäviralliset sopimukset ja kaikenlaiset järjestelyt liittyen näiden ehtojen asiasisältöön 

sekä kaikki väitteet, joita ei nimenomaisesti mainita tässä tekstissä lukuun ottamatta vilpillisiä 

vääristeltyjä tietoja tai muita olennaisiin asioihin liittyviä vääristeltyjä tietoja. Jokainen osapuoli 

vahvistaa, että se ei ole hyväksynyt näitä ehtoja sellaisten väitteiden perusteella, joita ei ole 

nimenomaisesti sisällytetty näihin ehtoihin.  

10.2 Nämä ehdot syrjäyttävät kaikki kumppanin esittämät, ehdottamat tai vaatimat ehdot. 

10.3 Nämä ehdot muodostavat koko osapuolten välisen sopimuksen ja käsityksen kyseessä olevasta 

asiasisällöstä, eikä ole olemassa näiden ehtojen sisältämien tai niissä mainittujen lisäksi muita 

suullisia tai kirjallisia, nimenomaisia tai epäsuoria säännöksiä, ehtoja tai velvollisuuksia. 

 

11. Yleiset säännökset 

11.1 Kumpaakaan osapuolta ei voida pitää vastuussa viivästyksestä tai näiden ehtojen tuomien 

velvollisuuksiensa laiminlyönnistä siltä osin ja niin kauan kuin kyseinen viivästys tai laiminlyönti johtuu 

seikoista, jotka eivät ole sen hallinnassa (”force majeure -tilanne”). Force majeure -tilanteen sattuessa 

siitä kärsivän osapuolen on ilmoitettava niin pian kuin mahdollista toiselle osapuolelle olevansa 

tietoinen vallitsevasta force majeure -tilanteesta. Mikäli force majeure -tilanne jatkuu yli kolmen viikon 

ajan, sillä osapuolella, joka ei kärsi force majeure -tilanteesta, on oikeus irtisanoa nämä ehdot 

välittömästi kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle. 

11.2 Kaikki vaaditut tai mahdolliset ilmoitukset tulee antaa kirjallisina ja lähettää kirjattuna lähetyksenä, 

kuriiripostina, faksilla tai sähköpostilla halutun vastaanottajan osoitteeseen, sillä kumpi tahansa 

osapuolista saattaa milloin tahansa lähettää ilmoituksen toiselle osapuolelle. Ilmoitus katsotaan 

annetuksi kaksi työpäivää kirjattuna lähetyksenä tai kuriiripostina lähettämisen jälkeen tai 

lähetysvahvistuksen vastaanottohetkellä, jos ilmoitus lähetetään faksilla tai sähköpostilla. 



11.3 Jos nu3 milloin tahansa tai minä tahansa ajanjaksona jättää toimeenpanematta tai käyttämättä 

jotakin näiden ehtojen mukaista ehtoa tai oikeuttaan, tämä ei tarkoita kyseisestä ehdosta tai 

oikeudesta luopumista eikä sitä tule tulkita sellaiseksi; edellä mainittu ei myöskään vaikuta millään 

tavalla nu3:n oikeuteen toimeenpanna tai käyttää kyseistä ehtoa tai oikeutta myöhemmin. 

11.4 Jos jokin näiden ehtojen säännös osoittautuu laittomaksi, pätemättömäksi tai 

täytäntöönpanokelvottomaksi sovellettavan lainsäädännön puitteissa, kyseinen ehto, mikäli se on 

erotettavissa muista säännöksistä, katsotaan poistetuksi näistä ehdoista, ja se ei vaikuta millään 

tavalla muiden säännösten laillisuuteen, pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. 

11.5 Kohtien 1, 6, 8, 9, 10, 11 ja 12 säännökset ja sellaiset säännökset, joiden nimenomaisesti 

sanotaan pysyvän voimassa myös voimassaolon päättymisen tai irtisanomisen jälkeen tai joiden 

luonteensa tai asiayhteyden perusteella katsotaan pysyvän voimassa irtisanomisen jälkeen, pysyvät 

voimassa näiden ehtojen irtisanomisen jälkeen. 

11.6 Kummankin osapuolen on tehtävä ja suoritettava riittävät toimenpiteet ja asiat varmistaakseen 

näiden ehtojen tuomien oikeuksien ja näissä ehdoissa tarkasteltujen liiketoimien toteutumisen 

täysimääräisinä. 

11.7 Näiden ehtojen säännöksiin tai soveltamisalaan liittyvät poikkeukset ovat voimassa vain, jos 

niistä on sovittu kirjallisesti molempien osapuolten kesken. 

11.8 Mikään näissä ehdoissa ei luo eikä niiden pidä katsoa luovan osakkuusuhdetta, edustussuhdetta 

tai työnantaja ja työntekijä -suhdetta osapuolten välille. 

11.9 Nämä ehdot (sekä kaikki muut kuin sopimusperusteiset näistä ehdoista syntyvät tai niihin liittyvät 

suhteet) ovat Saksan lainsäädännön alaisia, ja niitä tulee tulkita sen mukaisesti. Kaikki osapuolet 

hyväksyvät peruuttamattomasti, että Saksan tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta kaikkien 

näistä ehdoista syntyvien tai niihin liittyvien kiistojen ja vaateiden (mukaan lukien muiden kuin 

sopimusperusteisten kiistojen ja vaateiden) ratkaisemiseen. 

 

12. Tulkinta 

12.1 Näissä ehdoissa: yksikkömuodot käsittävät myös monikkomuodot ja päinvastoin ja ”henkilö” 

käsittää myös osakkuudet, yhdistykset sekä muut yhteenliittymät ja päinvastoin (mukaan lukien 

henkilöt, luonnolliset henkilöt, yritykset, hallitukset, valtiot, paikallis- ja alueviranomaiset, valtion 

virastot ja laitokset, yhteisyritykset, trustit, hyväntekeväisyysjärjestöt, yhteisöt, säätiöt ja järjestöt (olipa 

niillä itsenäistä oikeushenkilöllisyyttä tai ei ja olivatpa ne rekisteröityjä tai ei)). 

12.2 Näissä ehdoissa: kohtien otsikoiden tarkoitus on helpottaa eri osiin viittaamista; ne eivät ole osa 

näiden ehtojen tulkintaa eivätkä vaikuta siihen. 

12.3 Näissä ehdoissa: ”käsittää” ja ”mukaan lukien” tulee tulkita tarkoittavan ”käsittää mutta ei sulje 

muita pois” ja ”mukaan lukien mutta ei muita poissulkien”. 



12.4 Näissä ehdoissa: viittaus jompaankumpaan osapuoleen käsittää myös viittauksen sen 

oikeusseuraajiin, hyväksyttyihin siirronsaajiin ja novaation kautta syntyneisiin osapuoliin. 

12.5 Näissä ehdoissa suljetaan pois kaikenlaiset nimenomaiset ja epäsuorat säännöksiin, 

oikeuskäytäntöön tai muuhun perustuvat takuut ja ehdot, mikäli muualla ei nimenomaisesti muuta 

säädetä, siinä laajuudessa kuin se on mahdollista lain kannalta. 

12.6 Nämä ehdot eivät synnytä oikeuksia muille henkilöille kuin sopimuksen osapuolille, eivätkä muut 

henkilöt ole oikeutettuja saamaan hyötyä näiden ehtojen säännöksistä, vaikka henkilöt olisivat olleet 

riippuvaisia kyseisestä säännöksestä tai ilmaisseet jommallekummalle näiden ehtojen osapuolelle 

suostumuksensa kyseiseen säännökseen. 
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