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Western Digitalin loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus 

TÄRKEÄÄ – LUE HUOLELLISESTI. TÄMÄN ASIAKIRJAN PYKÄLÄ 8 SISÄLTÄÄ 

SITOVAA VÄLIMIESMENETTELYÄ KOSKEVAN MÄÄRÄYKSEN, JOKA 

EDELLYTTÄÄ KIISTATILANTEIDEN RATKAISUA YKSITELLEN, RAJOITTAA 

KÄYTTÄJÄN KYKYÄ HAKEA LIEVENNYSTÄ OIKEUSISTUIMELTA SEKÄ 

KUMOAA KÄYTTÄJÄN OIKEUDEN OSALLISTUA YHTEISKANTEISIIN, 

YHTEISVÄLIMIESMENETTELYIHIN TAI VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN 

TIETYISSÄ KIISTATILANTEISSA. 

Tämä loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (tämä ”sopimus”) on laillinen sopimus käyttäjän, 

joko henkilön tai yksittäisen tahon (”käyttäjä”), ja Western Digital Technologies, Inc:in, sen 

tytäryhtiöiden ja sisaryhtiöiden (yhdessä ”WDT”) välillä, ja sitä sovelletaan käyttäjän WDT-

ohjelmiston ja siihen liittyvien verkko- tai sähköisten dokumentaatioiden (kuten ohjelmiston ja 

dokumentaation, joita kutsutaan yhdessä ”ohjelmistoksi”) käyttöön ja, mikäli tulee kyseeseen, 

käyttäjän suorittamaan WDT-laitteistojen ja -tuotteiden, mukaan lukien WDT-merkkisten 

mediasoitinten, (”WDT-laitteet”) kanssa käytettäväksi suunnitellun ohjelmiston käyttöön. 

 

KUN KÄYTTÄJÄ ASENTAA, AKTIVOI TAI KOPIOI OHJELMISTON TAI KÄYTTÄÄ 

SITÄ TAI WDT-LAITETTA, JOHON SE ON SULAUTETTU, MUUTOIN, HÄN 

SITOUTUU NOUDATTAMAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, JOIDEN NOJALLA 

WDT MYÖNTÄÄ TÄSSÄ KÄYTTÄJÄLLE KÄYTTÖOIKEUDEN, SEKÄ WDT:N 

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÄ, JOHON TÄSSÄ VIITATAAN PYKÄLÄSSÄ 4. JOS 

KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, HÄN EI SAA ASENTAA, 

AKTIVOIDA, KOPIOIDA TAI KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA TAI WDT-LAITETTA, 

JOHON SE ON SULAUTETTU. Ellei pykälässä 8 toisin ilmoiteta, WDT voi aika ajoin 

muuttaa tätä sopimusta, mistä ilmoitetaan käyttäjälle, mukaan lukien ilmoitus WDT:n 

verkkosivustossa (http://www.wdc.com/company/legal/), ja käyttäjä hyväksyy, että hänelle 

annetaan mahdollisuus tutustua tämän sopimuksen mahdollisiin muutoksiin WDT:n 

verkkosivustossa olevan ilmoituksen kautta. Käyttäjä sitoutuu kaikkien tämän sopimuksen 

muutosten noudattamiseen, jos käyttäjä jatkaa ohjelmiston käyttöä jonkin tällaisen edellä 

kuvatun ilmoituksen jälkeen. 

 

1. KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN 

Käyttäjälle myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus, eikä sitä myydä. Tämän sopimuksen ehtojen 

mukaisesti WDT myöntää näin ollen käyttäjälle henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen, ei-

siirrettävän (pykälän 13 mukaisesti), ei-alilisensoitavan ja kumottavan oikeuden käyttää 

ohjelmistoa henkilökohtaisiin tai sisäisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että ohjelmiston 

käyttö on sallittua ainoastaan WDT-laitteella, jolloin laite ja ohjelmisto muodostavat yhden 

integroidun yksikön..  

 

2. OIKEUKSIEN PIDÄTYS; KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA 

PALVELUT 

Käyttäjä myöntää, että ohjelmisto on suojattu tekijänoikeuksilla ja muilla immateriaali- ja 

omistusoikeuksilla. WDT ja sen kolmannen osapuolen lisenssinantajat (”lisenssinantajat”) 

pidättävät kaikki tällaiset ohjelmistoa koskevat oikeudet lukuun ottamatta käyttöoikeutta, joka on 
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myönnetty käyttäjälle pykälässä 1. Tällaista nimenomaista käyttöoikeutta lukuun ottamatta 

käyttäjälle ei myönnetä, anneta tai siirretä mitään oikeutta, omistusoikeutta tai käyttöoikeutta 

ohjelmistoa koskien – ei seuraus- eikä vastaväitteiden rajoittamisperusteisesti eikä muutoin. 

Käyttäjä ei saa ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin, jotka jollain tavalla puuttuvat WDT:n tai sen 

lisenssinantajien ohjelmistoa koskeviin oikeuksiin. Käyttäjän ohjelmiston käyttö voi 

mahdollistaa käyttäjälle kolmannen osapuolen ohjelmiston lataamisen ja käytön tai kolmannen 

osapuolen ohjelmistoon johtavan linkin ohjelmiston kautta (tällaista ohjelmistoa ja sisältöä 

kutsutaan yhdessä ”kolmannen osapuolen sisällöksi”). Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että kaikki 

kolmannen osapuolen sisältö on soveltuvan kolmannen osapuolen sisällön omistajan omaisuutta 

ja että soveltuvat tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet saattavat suojata sitä. Tämä 

sopimus ja käyttäjän ohjelmiston käyttö kolmannen osapuolen sisällön käyttämiseksi eivät luo 

mitään oikeuksia tällaiseen kolmannen osapuolen sisältöön. Käyttäjä ei saa käyttää mitään 

kolmannen osapuolen sisältöä millään tavalla, jota soveltuva palveluntarjoaja 

(”palveluntarjoaja”) tai kolmannen osapuolen sisällön omistaja ei ole hyväksynyt. Käyttäjän 

vastuulla on taata, että käyttäjän ohjelmiston käyttö kolmannen osapuolen sisällön käyttämiseksi, 

toisintamiseksi, näyttämiseksi tai muutoin käyttämiseksi ei loukkaa minkään kolmannen 

osapuolen immateriaalioikeuksia. 

 

WDT ja sen palveluntarjoajat pidättävät oikeuden muuttaa, vaihtaa, rajoittaa, poistaa, keskeyttää, 

estää ja katkaista pääsyn mihin tahansa kolmannen osapuolen sisältöön tai tähän liittyviin 

palveluihin ohjelmiston ja WDT-laitteen kautta koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta, ja he 

pidättävät oikeuden näyttää mainosmateriaalia ohjelmistossa, olipa se sitten sulautettu 

kolmannen osapuolen sisältöön, käyttöliittymiin tai muualle. WDT voi harkintansa mukaan lisätä 

tai poistaa palveluntarjoajia koska tahansa. Käyttäjä hyväksyy, että tietyn kolmannen osapuolen 

sisällön käyttö tai siihen pääsy ohjelmiston tai WDT-laitteen kautta voi edellyttää Internet-

yhteyden muodostamista, tiettyjen päivitysten asennusta (kuten tässä määritellään) tai 

sopimuksen solmimista asianosaisen palveluntarjoajan kanssa, jolloin sopimus voi edellyttää 

maksujen suorittamista palveluntarjoajalle tietystä kolmannen osapuolen sisällöstä ja siihen 

liittyvistä palveluista. Käyttäjä saa käyttää WDT-laitetta ainoastaan sellaisen kolmannen 

osapuolen sisällön käyttöön ja näyttämiseen, johon hänellä on käyttöoikeus ja jota hän on 

valtuutettu näyttämään kaikkien niiden sovellettavissa olevan palvelusopimuksen ehtojen tai 

käyttöehtojen mukaisesti, joilla kolmannen osapuolen sisällön ja siihen liittyvien palveluiden 

käyttöä hallitaan. Kaikkea kolmannen osapuolen sisältöä tai muuta palveluntarjoajan toimittamaa 

materiaalia, mukaan lukien ohjelmistoja, koskevat kaikki samat oikeudet ja rajoitukset kuin tässä 

esitettyä ohjelmistoa, lukuun ottamatta tilanteita, joissa (a) asianosainen palveluntarjoaja 

nimenomaisesti myöntää käyttäjälle muita oikeuksia ja (b) yksinomaan asianosainen 

palveluntarjoaja on korvausvelvollinen käyttäjälle mahdollisissa takuu- tai korvaustilanteissa 

eikä tämä koske WDT:tä. 

 

3. RAJOITUKSET 

Käyttäjä hyväksyy ja myöntää, ettei hän (a) toisinna tai yritä toisintaa ohjelmistoa muutoin kuin 

pykälässä 1 esitetyllä tavalla; (b) muunna, sovita tai käännä ohjelmistoa tai luo siihen perustuvia 

teoksia; (c) yritä ohittaa tai poistaa käytöstä ohjelmistoa tai mitään sen sisältämiä teknisiä 

ominaisuuksia tai toimintoja millään tavalla tai millään keinolla; (d) yritä kääntää takaisin, 

purkaa, takaisinmallintaa tai muuten selvittää ohjelmiston lähdekoodia; (e) levitä, rasita, myy, 

vuokraa, liisaa, alilisensoi tai muutoin siirrä, julkaise tai paljasta ohjelmistoa millekään 

kolmannelle osapuolelle (muutoin kuin pykälän 13 sallimissa tapauksissa); (f) poista tai muuta 
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mitään ohjelmistossa olevia, sen mukana tulevia tai sen yhteydessä käytettäviä tavaramerkkejä, 

logoja, tekijänoikeus- tai muita omistusoikeusilmoituksia, selitteitä, merkkejä tai merkintöjä tai 

(g) käytä ohjelmistoa millään tavalla, joka edistää jonkin kolmannen osapuolen 

tekijänoikeuksien, mukaan lukien muun muassa tekijänoikeudet, tavaramerkit, kauppasalaisuudet 

ja patentit, tai käyttäjän käyttöalueen oikeustoimialueen soveltuvien lakien, mukaan lukien muun 

muassa julkiseen herjaukseen, kunnianloukkaukseen, säädyttömyyteen ja tietosuojaan liittyvät 

siviilioikeudelliset rikkomukset, loukkaamista. 

 

Joissain tapauksissa ohjelmisto voi toimia muiden valmistajien kuin WDT:n valmistamien 

laitteiden (”WDT:n valmistamattomien laitteiden”) kanssa. Käyttäjä hyväksyy ja tunnustaa, että 

DWT ei anna mitään esityksiä tai takuita tällaisten WDT:n valmistamattomien laitteiden laatua 

tai käytettävyyttä koskien. Käyttäjä hyväksyy, että WDT voi tarjota tukipalveluja tietyille 

WDT:n valmistamattomille laitteille, muttei kaikille; WDT ei anna mitään takuuta siitä, että 

ohjelmisto on tai tulee olemaan yhteensopiva tai pysyy yhteensopivana tällaisten WDT:n 

valmistamattomien laitteiden kanssa. 

 

4. PÄIVITYKSET; TIEDOT, JOIDEN PERUSTEELLA HENKILÖÄ EI VOI 

TUNNISTAA 

Käyttäjä hyväksyy, että WDT ei ole velvollinen tarjoamaan käyttäjälle ohjelmistoa varten mitään 

päivitystukea (kuten alla määritellään). WDT voi kuitenkin aika ajoin julkaista päivitettyjä 

versioita ohjelmistosta, ja ohjelmisto voi automaattisesti muodostaa internetyhteyden WDT:n tai 

kolmannen osapuolen palvelimiin tarkistaakseen, onko ohjelmistoon saatavilla päivityksiä, kuten 

korjauspäivityksiä, suojauspäivityksiä, päivityksiä, parannettuja toimintoja, lisäosia ja uusia 

versioita (yhdessä ”päivitykset”), ja joko (a) automaattisesti päivittää sähköisesti 

henkilökohtaisella laitteella käytettävän ohjelmiston version tai (b) antaa käyttäjälle 

mahdollisuuden ladata tällaiset päivitykset. Kun käyttäjä asentaa ohjelmiston eikä poista käytöstä 

mitään mahdollisia automaattisia päivitystarkistuksia, käyttäjä siten hyväksyy ja antaa 

suostumuksensa sille, että hän pyytää ja vastaanottaa automaattisesti päivityksiä WDT:ltä tai 

kolmannen osapuolen palvelimilta ja että tämän sopimuksen käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin 

tällaisiin päivityksiin. 

Ohjelmisto voi sisältää automaattisia tiedonsiirto-ominaisuuksia, jotka lähettävät tiettyjä tietoja, 

joiden perusteella henkilöä ei voi tunnistaa, WDT:lle ja sen kolmannen osapuolen 

tietoanalyysipalvelujen tarjoajille ohjelmiston käytön yhteydessä. Näitä tietoja voivat olla 

käyttäjän ohjelmistoasetukset, käyttäjän käyttämät ohjelmistoversiot ja muut WDT:n 

tietosuojakäytännössä nimetyt kohteet (tietosuojakäytäntö on saatavissa alla olevasta verkko-

osoitteesta). WDT ja sen tietoanalyysipalveluiden tarjoajat voivat käyttää näitä tietoja 

tutkimustarkoituksiin, mukaan lukien yhdistetyn asiakaskäyttäytymisen tilastoanalyysi. Lisäksi 

käyttäjä myöntää, ettei WDT ole vastuussa mistään tiedoista (mukaan lukien tiedot, joiden 

perusteella henkilön voi tunnistaa), jotka käyttäjä voi jakaa palveluntarjoajan tai kolmannen 

osapuolen sisällön omistajan kanssa, eikä WDT anna näihin tietoihin liittyen mitään vakuutuksia 

tai takuita. Käyttäjän palveluntarjoajalle tai kolmannen osapuolen sisällön omistajalle antamien 

tietojen turvaaminen on kyseisen palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen sisällön omistajan 

vastuulla. 
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Lisätietoja kerättyjen tietojen käytöstä on WDT:n tietosuojakäytännössä verkko-osoitteessa 

http://www.wd.com/en/company/corporateinfo/privacy.aspx. Käyttäjä hyväksyy WDT:n 

tietosuojakäytännön ehdot, joihin viitataan tässä nimenomaisesti. 

5. REKISTERÖINTITIEDOT 

Osana minkä tahansa WDT-laitteen rekisteröintiprosessia WDT voi pyytää rekisteröintiin 

liittyviä tietoja, kuten käyttäjän nimen ja sähköpostiosoitteen. Antamalla nämä tiedot käyttäjä 

suostuu siihen, että WDT voi kerätä ja käyttää tietoja WDT-laitetta koskevien, muussa kuin 

myynninedistämistarkoituksessa lähetettyjen viestien lähettämiseksi, mukaan lukien ilmoitukset 

päivitysten saatavuudesta, tuotteen takaisinkutsusta tai turvallisuusongelmista. Käyttäjällä on 

myös mahdollisuus vastaanottaa WDT:n ja sen liiketoimintakumppanien 

myynninedistämistarkoituksessa lähettämiä sähköposteja ja materiaaleja. Jos käyttäjä valitsee 

näiden viestien vastaanottamisen, hän antaa suostumuksensa tällaisten 

myynninedistämismateriaalien vastaanottamiseen WDT:ltä ja sen liiketoimintakumppaneilta, 

kunnes hän peruuttaa näiden viestien vastaanottamisen. WDT:n tietosuojakäytäntö määrää, miten 

WDT saa käyttää tietoja, joiden perusteella henkilön voi tunnistaa. 

6. TAKUUN VASTUUNRAJOITUS 

OHJELMISTO JA KAIKKI KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT, JOITA 

OHJELMISTON TAI WDT-LAITTEEN KAUTTA MAHDOLLISESTI VOIDAAN 

KÄYTTÄÄ, TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA. 

JOLLEI SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ MUUTA JOHDU, 

WDT, SEN PALVELUNTARJOAJAT JA SEN LISENSSINANTAJAT KIISTÄVÄT KAIKKI 

SUORAT TAI VÄLILLISET TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA KAIKKI 

VÄLILLISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN 

TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN IMMATERIAALIOIKEUKSIEN 

LOUKKAAMATTOMUUDESTA. WDT EI TAKAA, ETTÄ OHJELMISTO TÄYTTÄÄ 

KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSET TAI ON VIRHEETÖN. SELKEYDEN VUOKSI 

MAINITAAN, ETTÄ WDT EI ANNA MITÄÄN ESITYKSIÄ MISTÄÄN TAKUISTA 

LIITTYEN KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖÖN TAI PALVELUNTARJOAJAN TAI 

KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLLÖN OMISTAJAN TOIMINTAAN TAI PUUTTEISIIN, 

JA WDT KIISTÄÄ KAIKKI TÄLLAISET TAKUUT. OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI 

SUORITUSKYVYSTÄ AIHEUTUVA RISKI ON KOKONAAN KÄYTTÄJÄN 

VASTUULLA. KÄYTTÄJÄ YMMÄRTÄÄ JA MYÖNTÄÄ, ETTÄ KAIKKI OHJELMISTOA 

KÄYTTÄMÄLLÄ LADATTU TAI MUUTEN HANKITTU OHJELMISTO, KOLMANNEN 

OSAPUOLEN SISÄLTÖ TAI DATA ON HANKITTU KÄYTTÄJÄN OMAN HARKINNAN 

VARAISESTI JA OMALLA VASTUULLA JA ETTÄ KÄYTTÄJÄ ON YKSIN VASTUUSSA 

TÄSTÄ AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA KÄYTTÄJÄN TIETOKONEELLE, 

LAITTEELLE, TELEVISIOLLE, JÄRJESTELMÄLLE TAI VERKOLLE, MUKAAN LUKIEN 

KAIKKI TIETOJEN MENETYS TAI VIOITTUMINEN. EDELLÄ OLEVA TAKUUN 

VASTUUNRAJOITUS EI MUUTA, TULKITSE TAI KORJAA SOVELTUVAA TAKUUTA, 

JOKA KOSKEE KÄYTTÄJÄN WDT-LAITTEIDEN MAHDOLLISTA KÄYTTÖÄ. 
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7. VASTUUN RAJOITUS 

JOLLEI SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ MUUTA JOHDU, 

WDT TAI SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA 

VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI 

ERITYISISTÄ VAHINGOISTA, RANGAISTUSKORVAUKSISTA TAI MUISTA 

VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA LIIKETOIMINNAN TUOTTOJEN 

MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, TIETOJEN HÄVIÄMINEN, 

TIETOKONEJÄRJESTELMÄN TOIMINTAHÄIRIÖ, VIRHETOIMINTA TAI MUU 

RAHALLINEN TAPPIO, JOKA LIITTYY TÄHÄN SOPIMUKSEEN TAI OHJELMISTON 

KÄYTTÖÖN TAI OHJELMISTON KÄYTÖN ESTYMISEEN TAI AIHEUTUU NIISTÄ, 

VAIKKA WDT:LLE OLISI ILMOITETTU NÄIDEN VAHINKOJEN 

MAHDOLLISUUDESTA. KOSKA JOTKIN OIKEUSTOIMIALUEET EIVÄT SALLI 

VÄLILLISIIN TAI SATUNNAISIIN VAHINKOIHIN LIITTYVÄN VASTUUN 

POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, YLLÄ OLEVA RAJOITUS EI 

VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ. WDT:N KOKONAISVASTUUT 

KÄYTTÄJÄÄ KOHTAAN EIVÄT VOI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITTÄÄ MINKÄÄN 

OHJELMISTOON LIITTYVIEN VAHINKOJEN OSALTA 5 YHDYSVALTAIN DOLLARIA. 

EDELLÄ KUVATTUJA RAJOITUKSIA, POISSULKEMISIA JA VASTUUNRAJOITUKSIA 

SOVELLETAAN SIKÄLI KUIN SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA 

SÄÄDÖKSISTÄ EI MUUTA JOHDU, VAIKKA MAHDOLLISET OIKEUSKEINOT EIVÄT 

TÄYTTÄISI NIIDEN OLEELLISTA TARKOITUSTA. 

WDT EI VASTAA TAI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN KÄYTTÄJÄN JÄRJESTELMÄN 

VIRUS-/HAITTAOHJELMATARTUNNASTA JA SAASTUMISESTA, JÄRJESTELMÄN 

VAHINGOITTUMISESTA TAI VIIVEISTÄ, EPÄTARKKUUKSISTA, VIRHEISTÄ TAI 

PUUTTEISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KÄYTTÄJÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI 

KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLLÖSTÄ TAI PALVELUISTA, TAI LIITTYVÄT 

SIIHEN. OHJELMISTOA JA WDT-LAITETTA EI OLE TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI 

YDINTEKNISISSÄ LAITOKSISSA, LENTOLIIKENNENAVIGOINNISSA TAI 

TIETOLIIKENNEJÄRJESTELMISSÄ TAI ILMALIIKENTEEN VALVONTALAITTEISSA 

TAI MUISSA KONEISSA, JOIDEN OHJELMISTON, KOLMANNEN OSAPUOLEN 

SISÄLLÖN TAI WDT-LAITTEEN TOIMINTAHÄIRIÖ SAATTAISI AIHEUTTAA 

KUOLEMAN, HENKILÖVAHINGON TAI VAKAVAN FYYSISEN TAI 

YMPÄRISTÖVAHINGON. 

8. KIISTAT, SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA LUOPUMINEN 

YHTEISKANTEISTA JA YHTEISVÄLIMIESMENETTELYISTÄ     

        

8.1 Kiistat. Tämän pykälän 8 ehtoja sovelletaan kaikkiin käyttäjän ja WDT:n välisiin 

kiistoihin. Tämän pykälän 8 tarkoituksessa ja tässä esitettyyn poikkeukseen liittyen ”kiista” 

tarkoittaa mitä tahansa käyttäjän ja WDT:n välistä kiistaa, vaadetta tai kannetta, joka aiheutuu 

ohjelmistosta, WDT-laitteista, tästä sopimuksesta tai muista käyttäjään ja WDT:hen liittyvistä 

tapahtumista tai liittyy näihin, riippumatta siitä onko muodostumisperuste sopimus, takuu, väärä 

tieto, vilppi, oikeudenloukkaus, tarkoituksellinen oikeudenloukkaus, säädös, säännös, asetus tai 

jokin muu lakimääräinen tai oikeudenmukainen peruste, ja se on tulkittava niin, että se saa 

laajimman mahdollisen lain salliman merkityksen. KÄYTTÄJÄ JA WDT HYVÄKSYVÄT, 

ETTÄ TÄSSÄ SOPIMUKSESSA MÄÄRITELLYSTI ”KIISTA” EI KOSKE MITÄÄN 
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VAADETTA TAI KANTEEN PERUSTETTA, JOKA KOSKEE KÄYTTÄJÄN, WDT:N 

TAI JOMMANKUMMAN OSAPUOLEN LISENSSINANTAJIEN 

IMMATERIAALIOIKEUKSIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOA TAI PÄTEVYYTTÄ, 

MUKAAN LUKIEN VAATEET, JOTKA KOSKEVAT (A) KAUPPASALAISUUDEN 

KAVALLUSTA, (B) PATENTIN LOUKKAUSTA, (C) TEKIJÄNOIKEUKSIEN 

LOUKKAUSTA JA VÄÄRINKÄYTTÖÄ SEKÄ (D) TAVARAMERKIN LOUKKAUSTA 

JA HEIKENTÄMISTÄ. 

8.2 Sitova välimiesmenettely. Käyttäjä ja WDT sopivat lisäksi (a) kaikkien 

osapuolten välisten kiistojen välittelystä tässä olevien määräyksien mukaisesti; (b) että tämä 

sopimus merkitään tapahtumaksi osavaltioiden välisen kaupan rekisteriin; (c) että Yhdysvaltain 

liittovaltion välimiesmenettelyä koskeva laki (9 U.S.C. §1 et seq.) määrää tämän pykälän 8 

tulkinnan ja täytäntöönpanon ja (d) että tämän pykälän 8 määräykset jäävät voimaan tämän 

sopimuksen päättymisen jälkeen. Edellä olevasta huolimatta käyttäjä voi nostaa yksittäisen 

kanteen oman osavaltionsa tai kuntansa pieniä kanteita käsittelevän tuomioistuimen 

käsiteltäväksi, jos kanne on vireillä ainoastaan tässä tuomioistuimessa. 

VÄLIMIESMENETTELY TARKOITTAA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ LUOPUU 

OIKEUDESTAAN TUOMIOISTUINMENETTELYN TUOMARIN TAI 

VALAMIEHISTÖN PÄÄTÖKSEEN ALISTUMISEEN JA ETTÄ KÄYTTÄJÄN 

OIKAISUNHAKUPERUSTEET OVAT RAJALLISET. Välimies saattaa määrätä käyttäjälle 

samat vahingonkorvaukset kuin asianmukaisen oikeustoimialueen tuomioistuin tuomitsisi sekä 

saattaa määrätä vahvistavan tuomion tai kieltomääräyksen pelkästään yksittäisen lievennystä 

hakevan osapuolen hyväksi ja vain siinä määrin kuin on tarpeen kyseisen osapuolen yksittäisen 

korvausvaatimuksen edellyttämän lievennyksen antamiseksi. Välimiehen päätös on lopullinen, ja 

mikä tahansa osapuolten suhteen toimivaltainen tuomioistuin voi panna sen täytäntöön. 

8.3 Kiistasta ilmoittaminen. Kiistatilanteessa käyttäjän tai WDT:n on ensin 

lähetettävä toiselle osapuolelle kiistatilanteesta ilmoittava ilmoitus, jossa on oltava kirjallinen 

lausunto, jossa esitetään ilmoituksen antaneen osapuolen nimi, osoite ja yhteystiedot, kiistan 

aiheuttaneet seikat ja haettu lievennys (”kiistailmoitus”). WDT:lle annettu kiistailmoitus on 

osoitettava seuraavalle saajalle: Western Digital Technologies, Inc., ATTN: Legal Department, 

3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine, CA 92612, U.S.A. (”WDT:lle annettavan ilmoituksen 

osoite”). Käyttäjälle lähetettävä kiistailmoitus lähetetään kirjattuna postilähetyksenä 

viimeisimpään WDT:n tietokannassa olevaan tai muuhun WDT:n tietokannassa olevaan 

käyttäjän osoitteeseen. Mikäli WDT ja käyttäjä eivät pääse yhteisymmärrykseen kiistan 

sopimiseksi kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa kiistailmoituksen saamisesta, käyttäjä tai 

WDT voi aloittaa välimiesmenettelyn tämän pykälän 8 mukaisesti. Kiistailmoituksen 

lähettämisen ja vastaanottamisen jälkeen kumpikin osapuoli suostuu toimimaan vilpittömin 

mielin kiistan ratkaisemiseksi ennen välimieskäsittelyn aloittamista. 

8.4 LUOPUMINEN YHTEISKANTEISTA JA 

YHTEISVÄLIMIESMENETTELYISTÄ. KÄYTTÄJÄ JA WDT SOPIVAT, ETTÄ 

KUMPIKIN OSAPUOLI VOI RIITAUTTAA JONKIN ASIAN TOISTA OSAPUOLTA 

VASTAAN VAIN YKSITTÄISENÄ TAHONA EIKÄ ASIANOMISTAJANA TAI 

YHTENÄ OSALLISENA JOSSAIN VÄITETYSSÄ YHTEIS- TAI 

EDUSTAJAVÄLITTEISESSÄ OIKEUSKÄSITTELYSSÄ, MUKAAN LUKIEN MUUN 

MUASSA LIITTOVALTION TAI OSAVALTION YHTEISKANTEET, 

YHTEISVÄLIMIESMENETTELYT TAI VALTUUTETUN ASIANAJAJAN YLEISET 
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KANTEET. NÄIN OLLEN TÄSSÄ PYKÄLÄSSÄ MÄÄRITETTYJEN 

VÄLIMIESMENETTELYIDEN MUKAISESTI VÄLIMIES EI SAA YHDISTÄÄ TAI 

KOOTA YHTEEN USEAMMAN KUIN YHDEN OSAPUOLEN 

KORVAUSVAATIMUKSIA ILMAN KAIKKIEN ASIANOMAISTEN OSAPUOLTEN 

KIRJALLISTA VÄLIMIESMENETTELYN SALLIVAA SUOSTUMUSTA. 

8.5 Välimiesmenettely. Jos osapuoli päättää aloittaa välimiesmenettelyn, 

välimiesmenettelyyn sovelletaan JAMS-järjestön sääntöjä, jotka ovat voimassa 

välimiesmenettelyn aloittamishetkellä (”JAMS-säännöt”) ja jotka ovat luettavissa verkko-

osoitteessa http://www.jamsadr.com tai jotka saa soittamalla numeroon 1 800 352 5267, sekä 

tässä sopimuksessa esitettyjä sääntöjä. Mikäli JAMS-sääntöjen ja tässä sopimuksessa esitettyjen 

sääntöjen välillä on ristiriitaa, tässä sopimuksessa esitetyt säännöt ovat etusijalla. Käyttäjä voi 

välimiesmenettelyn kautta käyttää kaikkia mahdollisia oikeuskeinoja, jotka ovat käyttäjän 

käytettävissä liittovaltion, osavaltion tai paikallisten lakien nojalla. Kaikki kiistat ratkaisee yksi 

puolueeton välimies, ja kummallakin osapuolella on oltava kohtuullinen mahdollisuus osallistua 

välimiehen valintaan. Välimiestä sitovat tämän sopimuksen ehdot. Lukuun ottamatta 

välimiesmenettelyn määräyksen täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia kaikki tähän sopimukseen 

liittyvät ongelmat, mukaan lukien sopimuksen soveltamisala ja kiistan soveltuvuus 

välimiesmenettelyn alaiseksi, ovat välimiehen päätettävissä. Käyttäjä voi päättää osallistua 

välimiesmenettelyn käsittelyyn puhelimitse. Välimiesmenettelyjen käsittelyt, joita ei hoideta 

puhelimitse, tapahtuvat sijainnissa, johon käyttäjä pääsee kohtuullisesti pääasiallisesta 

asuinpaikastaan, tai Kalifornian Orance Countyssa, kumman käyttäjä sitten valitseekin. 

(a) Välimiesmenettelyn aloittaminen. Jos joko käyttäjä tai WDT päättää viedä 

kiistan välimiehen ratkaistavaksi, välimieskäsittelyssä sovitaan toimittavan seuraavasti: 

 

(i) Aluksi on laadittava kirjallinen vaatimus välimiesmenettelystä. 

Tämän vaatimuksen on sisällettävä kiistan kuvaus ja niiden vahinkojen määrä, joille 

haetaan korvausta. Välimiesmenettelyn vaatimuksen kopion voi hakea verkko-osoitteesta 

http://www.jamsadr.com (”välimiesmenettelyn vaatimus”). 

(ii) Välimiesmenettelyn vaatimuksesta on lähetettävä kolme kopiota 

seuraavaan osoitteeseen sekä maksettava asianmukainen käsittelymaksu: 

JAMS  

500 North State College Blvd., Suite 600  

Orange, CA 92868, U.S.A.  

 

(iii) Välimiesmenettelyn vaatimuksesta on lähetettävä yksi kopio 

toiselle osapuolelle samaan osoitteeseen kuin kiistailmoitus tai osapuolten muutoin 

sopimalla tavalla. 

(b) Käsittelyn järjestely. Kaikissa käsittelytavoissa välimies antaa kirjallisen 

päätöksen, jossa selitetään oleelliset tuomioperusteet ja johtopäätökset, joihin mahdollinen 

tuomio perustuu. Välimiesmenettelyn aikana WDT:n tai käyttäjän välisen mahdollisen 

sovittelutarjouksen summaa ei paljasteta välimiehelle, ennen kuin välimies on määrittänyt 

mahdollisen summan, jonka käyttäjä tai WDT on oikeutettu saamaan. Kiistan kannalta 
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oleellisten ei-luottamuksellisten tietojen tutkiminen tai välittäminen voidaan sallia 

välimiesmenettelyn aikana. 

(c) Välimiesmenettelyn palkkiot. WDT maksaa tai (mikäli tulee kyseeseen) 

hyvittää käyttäjälle kaikki JAMS:n perimät käsittely-, hallinto- ja välimiesmaksut kaikista tämän 

sopimuksen määräysten mukaisesti aloitetuista välimiesmenettelyistä (joko käyttäjän tai WDT:n 

aloittamista). 

(d) Käyttäjän hyväksi annettu tuomio. Jos kyseessä on kiista, jonka 

yhteydessä käyttäjä tai WDT hakee enintään 75 000 $:n korvausta, pois lukien asianajajan 

palkkiot ja kulut, ja jos välimies antaa käyttäjän hyväksi tuomion, joka koskee WDT:n 

mahdollista edellistä kirjallista tarjousta suurempaa summaa, WDT toimii seuraavasti kiistan 

sovittelemiseksi: (i) WDT maksaa käyttäjälle 1 000 $ tai tuomion mukaisen summan, kumpi 

onkin suurempi; (ii) WDT maksaa käyttäjälle käyttäjän mahdollisten kohtuullisten asianajajan 

palkkioiden summan kaksinkertaisena ja (iii) hyvittää käyttäjälle kaikki kulut (mukaan lukien 

asiantuntijatodistajan palkkiot ja kulut), jotka käyttäjän asianajajalle kohtuudella kertyvät 

välimiesmenettelyssä olevan kiistan tutkinnasta, valmistelusta ja hoitamisesta. Elleivät käyttäjä 

ja WDT kirjallisesti muutoin sovi, välimies määrittää WDT:n maksamien palkkioiden, kulujen ja 

kustannusten summan tämän pykälän 8.5(d) mukaisesti. 

(e) Asianajajan palkkiot. WDT ei hae sille aiheutuneita asianajajan palkkioita 

ja kuluja mistään tämän sopimuksen mukaista kiistaa koskien aloitetusta välimiesmenettelystä. 

Käyttäjän oikeus asianajajan palkkioihin ja kuluihin edellä olevan kohdan 8.5(d) mukaisesti ei 

rajoita käyttäjän oikeuksia soveltuvan lain mukaisiin asianajajan palkkioihin ja kuluihin; edellä 

olevasta huolimatta välimies ei saa antaa kertautuvia tuomioita asianajajan palkkioista ja 

kuluista. 

(f) Pois jättäytyminen. Käyttäjä voi jättäytyä pois (sulkea itsensä pois) 

lopullisesta, sitovasta välimiesmenettelystä ja yhteis- ja edustajavälitteisistä oikeuskäsittelyistä 

luopumisesta, jotka on määritetty tässä sopimuksessa, lähettämällä kirjeen WDT:lle annettavan 

ilmoituksen osoitteeseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun käyttäjä hyväksyi 

tämän sopimuksen (mukaan lukien ohjelmiston ostaminen, lataaminen ja asentaminen tai muu 

WDT-laitteiden, -tuotteiden ja -palvelujen soveltuva käyttö); tässä kirjeessä on ilmoitettava (i) 

käyttäjän nimi, (ii) postiosoite ja (iii) käyttäjän pyyntö jättäytyä pois lopullisesta, sitovasta 

välimiesmenettelystä ja yhteis- ja edustajavälitteisistä oikeuskäsittelyistä luopumisesta, jotka on 

määritelty tässä pykälässä 8. Mikäli käyttäjä jättäytyy pois edellä esitetyn menettelyn mukaisesti, 

kaikki muut ehdot pysyvät voimassa, mukaan lukien vaatimus antaa ilmoitus ennen 

välimiesmenettelyä. 

8.6 Pykälän 8 muutokset. Huolimatta jostain tässä olevasta vastakkaisesta 

määräyksestä, käyttäjä ja WDT sopivat, että jos WDT tekee tulevaisuudessa muutoksia tämän 

sopimuksen kiistan ratkaisua koskevaan menettelyyn ja yhteiskanteesta luopumiseen liittyviin 

määräyksiin (pois lukien pelkkä WDT:n osoitteen muutos), käyttäjä voi hylätä kaikki tällaiset 

muutokset lähettämällä kirjeen WDT:lle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa muutoksesta 

edellä esitettyyn WDT:lle annettavan ilmoituksen osoitteeseen. Kun käyttäjä hylkää jonkin 

tulevan muutoksen, hän hyväksyy, että kaikki käyttäjän ja WDT:n väliset kiistat ratkaistaan 

välimiesmenettelyssä tässä pykälässä 8 esitetyn mukaisesti. 
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8.7 Ositettavuus. Jos jonkin tämän pykälän 8 mukaisen määräyksen havaitaan olevan 

täytäntöönpanokelvoton, kyseinen määräys puretaan ja muut tämän sopimuksen määräykset 

jäävät täysimääräisinä voimaan. Edellä oleva ei koske yhteis- tai edustajavälitteisiä kanteita 

koskevaa kieltoa, joka annetaan pykälässä 8.4; jos pykälän kohdan 8.4 havaitaan olevan 

täytäntöönpanokelvoton, koko pykälä 8 (mutta vain pykälä 8) on mitätön ja pätemätön. 

9. YHDYSVALTAIN LIITTOHALLINNON PALVELUKSESSA 

TYÖSKENTELEVIEN RAJOITETUT OIKEUDET 
 

Ohjelmisto toimitetaan rajoitetuin oikeuksin. Yhdysvaltain viranomaiset saavat käyttää, toisintaa 

ja esittää ohjelmistoa vain siten kuin on määritetty lainkohdan 252.227- 7013 ”The Rights in 

Technical Data and Computer Software” (oikeudet teknisiin tietoihin ja tietokoneohjelmistoihin) 

-säädöksen momentissa (b)(3)(i) tai lainkohdan 48 CFR 52.227-19 ”Commercial Computer 

Software-Restricted Rights” (kaupallisten tietokoneohjelmistojen rajoitetut oikeudet) -säädöksen 

momenteissa (c)(1) ja (2), miten tuleekin kyseeseen. Valmistaja on Western Digital 

Technologies, Inc., 3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine, CA 92612, USA. 

 

10. VIENTIRAJOITUKSET 
 

WDT ei esitä, että ohjelmisto soveltuu käytettäväksi käyttäjän käyttömaassa. Käyttäjä hyväksyy, 

että mitään ohjelmiston tai sen perustana olevien tietojen tai tekniikan osaa ei saa ladata tai 

muutoin viedä tai jälleenviedä mihinkään Yhdysvaltain kauppasaartoon asettamaan maahan 

(tällä hetkellä nämä ovat Iran, Kuuba, Syyria, Pohjois-Korea ja Sudan) (tai näiden maiden 

kansalaiselle tai asukkaalle) tai kellekään Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ylläpitämän 

Specially Designated Nationals (erityisesti nimetyt kansalaiset) -luettelossa tai Yhdysvaltain 

elinkeinoministeriön Table of Denial Orders (kieltomääräysten taulukko) -luettelossa oleville 

henkilöille. Ohjelmistoa käyttämällä käyttäjä hyväksyy yllä olevan sekä vakuuttaa ja takaa, ettei 

hänen sijaintinsa ole tällaisessa maassa ja ettei hän ole tällaisen maan kansalaisen tai asukkaan 

määräysvallassa ja ettei hänen nimensä ole missään tällaisessa luettelossa. Lisäksi käyttäjä 

hyväksyy ja ymmärtää, että tietyt ohjelmiston toiminnot, kuten salaus tai todennus, voivat olla 

tuontirajoitusten alaisia, mikäli käyttäjä siirtää ohjelmiston toimitusmaasta, ja käyttäjä on 

vastuussa kaikkien soveltuvien rajoitusten noudattamisesta. 

 

11. VASTUUVAPAUTUS 

Käyttäjä suostuu täten vapauttamaan WDT:n ja sen lisenssinantajat kaikista 

vastuuvelvollisuuksista, vahingonkorvauksista, vaateista, sakoista ja kuluista (mukaan lukien 

kohtuulliset asianajajan palkkiot ja kulut), jotka aiheutuvat jostain käyttäjän suorittamasta tämän 

sopimuksen rikkomisesta mukaan lukien esimerkiksi kolmannen osapuolen sisällön 

valtuuttamattoman käytön. 

 

12. IRTISANOMINEN 

WDT:n muita oikeuksia rajoittamatta tämä sopimus irtisanotaan automaattisesti ilman erillistä 

ilmoitusta, jos käyttäjä ei täytä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Irtisanomisen jälkeen 

käyttäjän on lopetettava kaikki ohjelmiston käyttö. Muiden WDT:n käytettävissä olevien 

oikeuskeinojen lisäksi käyttäjä hyväksyy, että WDT voi hakea pykälän 8 määräysten mukaisesti 

välitöntä kieltomääräystä, mikäli käyttäjä on rikkonut tätä sopimusta. 
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13. SIIRTO 

Käyttäjä ei saa luovuttaa tai muutoin siirtää lain nojalla tai muulla nojalla tätä sopimusta tai 

ohjelmistoa. Edellä mainitusta huolimatta käyttäjä voi siirtää pysyvästi kaikki tämän sopimuksen 

nojalla saamansa oikeudet taholle, joka ostaa mahdollisen WDT-laitteen, johon ohjelmisto on 

sulautettu, sillä edellytyksellä, että (a) tämä ostaja suostuu ottamaan vastaan kaikki tämän 

sopimuksen nojalla määräytyvät käyttäjän velvoitteet. 

14. AVOIMEN LÄHDEKOODIN OHJELMISTO 

Tämän mukaisesti käyttöoikeuden saava ohjelmisto voi sisältää ”avoimen lähdekoodin” 

ohjelmiston (tietokoneohjelmiston, jota jaellaan lisensointijärjestelyllä, joka mahdollistaa sen, 

että kuka tahansa voi jakaa, katsella ja muokata sen tietokonekoodia). Tämän sopimuksen 

pykälän 3 rajoitukset koskevat tällaista mahdollista avoimen lähdekoodin ohjelmistoa vain, kun – 

ja sikäli kuin – ne eivät ole ristiriidassa minkään avoimen lähdekoodin ohjelmistoa koskevien 

käyttöoikeuksien ehtojen kanssa. 

15. AVC-ILMOITUS 

SIINÄ MÄÄRIN KUIN TUOTE SISÄLTÄÄ KOODAUS- JA/TAI 

DEKOODAUSTOIMINNON, TUOTE ON LISENSOITU AVC-PATENTTISALKKULISENSSILLÄ 

KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN (I) VIDEON AVC-

STANDARDIN MUKAISEEN KOODAAMISEEN (”AVC-VIDEO”) TAI (II) KULUTTAJAN 

HENKILÖKOHTAISESSA JA EI-KAUPALLISESSA TOIMINNASSAAN KOODAAMAN JA/TAI AVC-

VIDEOITA TARJOAMAAN LISENSOIDULTA VIDEOTARJOAJALTA SAADUN AVC-VIDEON 

DEKOODAAMISEEN. LISENSSIÄ EI MYÖNNETÄ TAI KATSOTA MYÖNNETYKSI 

MUUHUN TARKOITUKSEEN. LISÄTIEDOT: MPEG LA, LLC. KS. 

HTTP://WWW.MPEGLA.COM. 

16. MPEG-4-ILMOITUS 

SIINÄ MÄÄRIN KUIN TUOTE SISÄLTÄÄ KOODAUS- JA/TAI 

DEKOODAUSTOIMINNON, TUOTE ON LISENSOITU MPEG-4 VISUAL -

PATENTTISALKKULISENSSILLÄ KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-

KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN (I) VIDEON MPEG-4 VISUAL -STANDARDIN 

MUKAISEEN KOODAAMISEEN (”MPEG-4-VIDEO”) TAI (II) KULUTTAJAN 

HENKILÖKOHTAISESSA JA EI-KAUPALLISESSA TOIMINNASSAAN KOODAAMAN 

JA/TAI MPEG-4-VIDEOITA TARJOAMAAN LISENSOIDULTA VIDEOTARJOAJALTA 

SAADUN MPEG-4-VIDEON DEKOODAAMISEEN. LISENSSIÄ EI MYÖNNETÄ TAI 

KATSOTA MYÖNNETYKSI MUUHUN TARKOITUKSEEN. LISÄTIEDOT, MUKAAN 

LUKIEN TIEDOT MYYNNINEDISTÄMISKÄYTÖSTÄ, SISÄISESTÄ JA 

KAUPALLISESTA KÄYTÖSTÄ JA NIIDEN LISENSOINNISTA: MPEG LA, LLC. KS. 

HTTP://WWW.MPEGLA.COM. 
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17. MPEG-2-ILMOITUS 

SIINÄ MÄÄRIN KUIN TUOTE SISÄLTÄÄ KOODAUSTOIMINNON, TUOTTEEN 

KÄYTTÖ MIHINKÄÄN MUUHUN KUIN HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN 

TARKOITETTUUN MPEG-2-STANDARDIN MUKAISEEN PAKATUN MEDIAN 

VIDEOTIETOJEN KOODAUKSEEN ON NIMENOMAISESTI KIELLETTYÄ ILMAN 

MPEG-2-PATENTTISALKUN ASIANOMAISTEN PATENTTIEN LISENSSIÄ, JONKA VOI 

HANKKIA MPEG LA LLC:STÄ OSOITTEESTA MPEG LA, LLC. 6312 S. FIDDLES GREEN 

CIRCLE, SUITE 400E, GREENWOOD VILLAGE, COLORADO 80111 USA. 

18. VC-1-ILMOITUS 

SIINÄ MÄÄRIN KUIN TUOTE SISÄLTÄÄ KOODAUS- JA/TAI 

DEKOODAUSTOIMINNON, TUOTE ON LISENSOITU VC-1-

PATENTTISALKKULISENSSILLÄ KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-

KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN (I) VIDEON VC-1-STANDARDIN MUKAISEEN 

KOODAAMISEEN (”VC-1-VIDEO”) TAI (II) KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISESSA JA 

EI-KAUPALLISESSA TOIMINNASSAAN KOODAAMAN JA/TAI VC-1-VIDEOITA 

TARJOAMAAN LISENSOIDULTA VIDEOTARJOAJALTA SAADUN VC-1-VIDEON 

DEKOODAAMISEEN. LISENSSIÄ EI MYÖNNETÄ TAI KATSOTA MYÖNNETYKSI 

MUUHUN TARKOITUKSEEN. LISÄTIEDOT: MPEG LA, LLC. KS. 

HTTP://WWW.MPEGLA.COM. 

19. TUKI 

Jos käyttäjällä on kysyttävää ohjelmistosta, lisätietoja saa WDT:n tukipalvelun 

keskustelupalstalta verkko-osoitteesta http://support.wdc.com tai lähettämällä sähköpostia 

WDT:n asiakastuelle verkko-osoitteen http://wdc.custhelp.com/app/ask/ verkkolomakkeen 

kautta. 

20. ERINÄISET MÄÄRÄYKSET 

Tämä sopimus muodostaa tätä aihetta koskevan koko sopimuksen osapuolten välillä ja korvaa 

kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset suulliset tai kirjalliset sopimukset. Tähän sopimukseen 

sovelletaan Kalifornian osavaltion lakeja huolimatta lakikollisiosäännöksistä. Jos kyseessä on 

kiistatilanne ja pykälän 8 määräyksiä ei voi soveltaa tai toimivaltaisen oikeustoimialueen 

tuomioistuin on poistanut ne muusta sopimuksesta tai käyttäjä jättäytyy pois pykälän 8 

määräysten mukaisesti, sekä käyttäjä että WDT suostuvat alistumaan Kalifornian Orange 

Countyssa toimivien osavaltion ja liittovaltion tuomioistuinten yksinomaiseen määräysvaltaan. 

Tähän sopimukseen ei sovelleta Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisiä kauppasopimuksia 

koskevaa yleissopimusta. Tässä olevan pykälän 8.7 mukaisesti: jos toimivaltaisen 

oikeustoimialueen tuomioistuin katsoo tämän sopimuksen jonkin määräyksen olevan 

täytäntöönpanokelvoton, kyseistä määräystä on muutettava sikäli kuin on tarpeen sen 

muuttamiseksi täytäntöönpanokelpoiseksi hävittämättä sen tarkoitusta, tai mikäli tällainen 

muutos ei ole mahdollinen, määräys poistetaan tästä sopimuksesta, jolloin muut tämän 

sopimuksen määräykset säilyvät täysimääräisinä voimassa. Jommankumman osapuolen 

luopuminen jostain tämän sopimuksen ehdosta tai jokin sen rikkominen jonkin yhden ainoan 

kerran ei tarkoita luopumista tästä ehdosta tai sen myöhempää rikkomista. Tämän sopimuksen 

määräykset, jotka vaativat tai edellyttävät toimia tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen, ovat 
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toimeenpanokelpoisia tällaisesta irtisanomisesta huolimatta. Kumpikaan osapuoli ei ole syyllinen 

laiminlyöntiin tai vastuussa jostain viiveestä, suorituksen tekemättä jättämisestä tai palvelun 

keskeytymisestä, jos syyt eivät ole suoraan tai epäsuoraan osapuolen kohtuullisesti hallittavissa. 

Jos tämän sopimuksen alaisuudessa syntyy jokin kiista, joka on suljettu tässä olevan pykälän 8 

sovellusalan ulkopuolelle, toinen osapuoli korvaa voittaneelle osapuolelle kaikki mahdolliset 

asiaan liittyvät asianajajan palkkiot ja oikeudenkäyntikulut. 

 4078-705008-N05, syyskuu 2013 
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