Oikeudellinen

Toimintatavat ja
käyttöehdot

Yksityisyyden suoja

Yksityisyyden suoja koskee tämän verkkosivuston (saabparts.com) kautta kerättyjä henkilökohtaisia tietoja. Sivuston
ylläpitäjä on Orio AB.
Kaikki tässä yksityisyyden suojassa käytetyt ilmaisut ”meidän”, ”meitä”, ”me itse” tai ”me” tarkoittavat Orio AB:tä, sen
tytäryhtiöitä, jäsenyrityksiä ja yhteistyökumppaneita.
1. Henkilökohtaiset tiedot
Henkilökohtaisia tietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa, esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kyseisen henkilön henkilökohtaiset mieltymykset (joista seuraavassa käytetään
nimitystä ”Henkilökohtaiset tiedot”).
2. H
 enkilökohtaisten tietojen kerääminen
Kun käyt verkkosivustollamme, keräämme tietoja, kuten IP-osoite ja muut sivuston kirjautumis- ja tilastotiedot, esim.
selaimen tyyppi ja tiedot sivustoista, joille siirryt meidän verkkosivustoiltamme. Näiden tietojen tarkoituksena ei ole
tunnistaa henkilöllisyyttäsi. Keräämme sinusta myös edellä mainittuja henkilökohtaisia tietoja, jos nimenomaisesti kirjaat näitä tietoja verkkosivustollemme täyttämällä kyselyn tai jos otat meihin yhteyttä mistä tahansa syystä.
	Verkkosivustomme tarjoamista palveluista riippuen sinua voidaan pyytää avaamaan sivustollemme tili, jotta pääset
tiettyihin palveluihin tai saat käyttöösi toimintoja. Tällaisessa tapauksessa sinua pyydetään toimittamaan meille henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi ja yhteystiedot. Kun avaat käyttäjätilin, turvallisuussyistä voit myös joutua vahvistamaan
henkilöllisyytesi tarpeelliseksi katsomallamme tavalla.
	Kun toimitat meille henkilökohtaisia tietojasi, suostut antamaan meille luvan käyttää kyseisiä tietoja tässä yksityisyydesuojassa mainituilla tavoilla. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, et toimita meille henkilökohtaisia tietojasi.
3. M
 iten käytämme henkilökohtaisia tietojasi?
Käytämme keräämiämme henkilökohtaisia tietojasi ainoastaan toimittaaksemme sinulle erityistietoja ja palveluita, joita
pyydät. Voimme myös tarjota erityistietoja ja palveluita, jotka saattavat kiinnostaa sinua. Saatamme käyttää keräämiämme tietoja esimerkiksi kohdistetun markkinointimateriaalin sekä muiden tuotteitamme ja palveluitamme koskevien
tietojen tarjoamiseen, myynninedistämismateriaalin lähettämiseen, asiakastuen tarjoamiseen sekä kilpailuihin osallistumismahdollisuuden antamiseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta.
4. Evästeiden käyttö
Kun siirryt tälle verkkosivustolle, asetamme tietokoneeseesi evästetiedoston (cookie). Evästetiedostot helpottavat
kokoamaan ja tallentamaan tietoja verkkosivustollamme käyvistä käyttäjistä. Evästeiden käyttö auttaa parantamaan
palveluita, joita tarjoamme verkkosivustollamme.
	Jos haluat estää evästeiden käytön verkkosivustollamme käydessäsi, voit joko tehdä sen selaimesi asetuksissa tai asettaa selaimesi ilmoittamaan evästeiden saapumisesta. Tällöin voit päättää hyväksytkö evästeiden käytön vai lopetatko
kokonaan tämän verkkosivuston käytön. Jos estät evästeiden käytön, et välttämättä pääse kaikkiin tämän verkkosivuston osiin, ja jotkin tai kaikki tämän verkkosivuston palvelut eivät välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla.
5. Suostumuksesi
Kun toimitat henkilökohtaisia tietojasi verkkosivustomme kautta, annat suostumuksesi siihen, että voimme käyttää
tietojasi ja myös tarvittaessa luovuttaa niitä muille yhtiöille, jotka voivat sijaita muussa maassa kuin missä sinä asut tai
liiketoimintasi pääasiallinen sijainti on. Tällaista henkilökohtaisten tietojen jakamista harjoitetaan vain, jos katsomme
sen liiketoiminnan yhteistyökumppaneille tarpeelliseksi, jotta he voivat toimittaa meille tiettyjä palveluita. Esimerkiksi
verkkosivustomme hallinta ja muut palvelut (näihin kuitenkaan rajoittumatta), joita aika ajoin voimme tarjota verkkosivustomme kautta. Tällainen henkilökohtaisten tietojen luovutus voi tapahtua vain sillä edellytyksellä, että myös
liiketoiminnan yhteistyökumppanimme tarjoavat saman suojaustason henkilökohtaisille tiedoillesi.

6. H
 enkilökohtaisten tietojen käyttö kolmansien osapuolten toimesta
Huomaa, että kolmannet osapuolet (ts. muut kuin me ja meidän yhteistyökumppanimme) saavat tietoonsa ne henkilökohtaiset tietosi, jotka annat julkisesti tällä verkkosivustolla. Kolmannet osapuolet saattavat kerätä ja käyttää tällaisia
henkilökohtaisia tietoja. Emme ole vastuussa tällaisesta henkilökohtaisten tietojen keräämisestä tai käytöstä. Siksi on
suositeltavaa noudattaa varovaisuutta ennen henkilökohtaisten tietojen antamista julkisesti tällä verkkosivustolla.
7. Turvatoimet
Tallennamme ja käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi Ruotsissa sijaitsevissa tietokoneissa/palvelimissa. Suojataksemme henkilökohtaisia tietojasi riittävästi olemme ottaneet käyttöön kaikki tarpeellisiksi katsomamme turvatoimet,
kuten erilaiset elektroniset turvatoimenpiteet, näihin kuitenkaan rajoittumatta.
8. M
 uutokset henkilökohtaisiin tietoihin ja/tai henkilökohtaisten tietojen poisto
Sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilökohtaisia tietoja olemme sinusta keränneet. Halutessasi muutamme sinusta
keräämiämme henkilökohtaisia tietojasi tai poistamme ne tai lopetamme markkinointimateriaalin lähettämisen, esimerkiksi sähköisen viestinnän välityksellä, jos niin haluat.
Pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä saab.com-sivuston yhteydenoton kautta.

Käyttöehdot

Käyttäessäsi tätä verkkosivustoa katsomme sinun lukeneen ja hyväksyneen seuraavat käyttöehdot, joita voimme muuttaa
oman harkintamme mukaan ilman ennakkoilmoitusta. Sinun vastuullasi on tarkastaa kaikki mahdollisesti tehdyt muutokset. Tämän verkkosivuston käyttöehtojen viimeisimmän päivityksen päivämäärä on ilmoitettu alla tiedoksi käyttäjille.
Näiden käyttöehtojen viimeisin päivitys on tehty: 23.5.2012.
Tätä verkkosivustoa ylläpitää Orio AB, jonka yritysnumero on 556602-9277 ja rekisteröity osoite 611 81 Nyköping,
Ruotsi.
Seuraavat termit koskevat näitä käyttöehtoja, joita aika ajoin käytetään tällä verkkosivustolla: ”Sinä” ja ”sinun” viittaavat
sinuun, henkilöön, joka vierailee verkkosivustollamme ja hyväksyy tämän verkkosivuston käyttöehdot. ”Me”, ”me itse” ja
”meitä”, viittaa Orio AB:hen tai soveltuvin kohdin edustajiimme tai yhteistyökumppaneihimme.
Tämän verkkosivuston, www.saabparts.com (”Website” (verkkosivusto)), käytön edellytyksenä on, että hyväksyt tämän
verkkosivuston käyttöehdot, joihin kuuluu yksityisyyden suoja sekä kaikki mahdolliset muut ehdot sekä toimintaohjeet, joita käytämme tällä verkkosivustolla aika ajoin (yhdessä näitä kaikkia kutsutaan nimellä ”Käyttöehdot”). Saatamme
muuttaa käyttöehtoja aika ajoin ilman ennakkoilmoitusta ja oman harkintamme mukaan. Näihin käyttöehtoihin tehdyt
muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu. Näiden käyttöehtojen viimeisimmän päivityksen päivämäärä on
ilmoitettu tämän sivun yläreunassa tiedoksi käyttäjille. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, sinulla ei ole lupaa käyttää tätä
verkkosivustoa, ja sinun tulee lopettaa tämän verkkosivuston käyttö.
Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tai poistaa tämän verkkosivuston sisältöä oman harkintamme mukaan ilman
ennakkoilmoitusta tai velvoitetta.
1. Oikeudet
Pidätämme kaikki oikeudet tämän verkkosivuston sisältöön, mukaan lukien (näihin kuitenkaan rajoittumatta) suunnittelu, tekstit, valokuvat, kuvat, äänet, video, ohjelmistot, sivuston asemointi ja koodaus, jotka me omistamme tai
joiden lisenssinhaltija olemme. Sinulla ei ole lupaa käyttää tätä sisältöä tämän verkkosivuston puitteiden ja tarkoituksen
ulkopuolella ilman nimenomaista hyväksyntäämme.
	Olemme tällä verkkosivustolla esiintyvien kaikentyyppisten tavaramerkkien omistaja ja/tai valtuutettu käyttäjä. Omistamme myös kaikki tekijänoikeudet suunnitteluun, myyntiasuihin, patentteihin ja muuhun immateriaaliseen omaisuuteen, jota tällä verkkosivustolla on käytetty (”Immateriaalioikeudet”). Sinulla ei ole minkäänlaista omistus- tai muuta
oikeutta immateriaaliseen omaisuuteen.
2. K
 äytön rajoitukset
Tämän verkkosivuston tai minkään sen osan minkäänlainen uudelleen jakaminen tai uudelleen julkaiseminen on kiellettyä. Tällaiseksi katsotaan mm. (tähän kuitenkaan rajoittumatta) verkkosivuston rajaaminen kokonaan tai osittain,
tai muu sitä vastaava tai muilla keinoin toteutettu rajaaminen ilman meidän nimenomaista kirjallista suostumustamme.
Lisäksi sinulla ei ole lupaa uudelleen tuottaa, lisensoida, myydä, jakaa, muuntaa tai millään muulla tavalla käyttää tämän
verkkosivuston sisältöä kaupallisiin tai muihin tarkoituksiin ilman meidän nimenomaista kirjallista suostumustamme.
3. V
 uorovaikutteisten palveluiden käyttäminen
Tämä verkkosivusto saattaa sisältää vuorovaikutteisia palveluita, joita ovat mm. (näihin kuitenkaan rajoittumatta) keskusteluryhmät, ilmoitustaulut, keskusteluhuoneet ja muut sosiaaliset verkostot (”Vuorovaikutteiset palvelut”). Nämä
voivat muiden toimintojen ohella antaa tilaisuuden osallistua keskusteluihin ja antaa tietoja tekstinä ja kuvina. Olet
yksin vastuussa kaikesta sisällöstä, jonka luovutat vuorovaikutteisten palveluiden saataville. Olet myös tietoinen siitä,
että vuorovaikutteisten palveluiden käytön seurauksena kolmannet osapuolet voivat kerätä antamiasi tietoja ja käyttää
niitä. Seuraamme viestinvaihtoa harkintamme mukaan, ja jos katsomme tarpeelliseksi, muutamme ja/tai poistamme

mitä tahansa sisältöä, joka on annettu mihin tahansa vuorovaikutteiseen palveluun. Vuorovaikutteisten palveluiden
kaikenlainen väärinkäyttö saattaa rajoittaa vuorovaikutteisiin palveluihin pääsyä. Väärinkäytön vakavuudesta riippuen
voimme myös estää pääsyn vuorovaikutteisiin palveluihin.
	Vakuutat, että sinulla on yksinomainen oikeus kaikkeen sisältöön, jonka annat vuorovaikutteisia palveluita käyttäessäsi,
ja että ne eivät riko kolmansien osapuolten oikeuksia, kuten seuraavat (näihin kuitenkaan rajoittumatta): immateriaalioikeudet (mukaan lukien kaikki tekijänoikeuksien suojaama immateriaalinen sisältö) tai oikeudet yksityisyyden suojaan. Antamalla tällaista sisältöä annat meille myös luvan käyttää ko. sisältöä päättämällämme tavalla, mikä merkitsee
tällaisen sisällön maailmanlaajuista, rajoittamatonta, kohdistamatonta ja rojaltivapaata käyttöä valitsemallamme tavalla.
4. Tällä verkkosivustolla annetut linkit
Emme valvo tai tarkasta kolmansien osapuolten verkkosivustoja, joihin sivustollamme on linkit. Tällaisilla sivustoilla
esitetyt mielipiteet tai materiaali eivät välttämättä vastaa meidän käsitystämme tai hyväksyntäämme. Siksi meitä ei tule
pitää sellaisten mielipiteiden tai materiaalin julkaisijana. Emme ole myöskään vastuussa näiden sivustojen sisällöstä tai
yksityisyyden suojasta. Siksi neuvomme varovaisuuteen tältä sivustolta poistuttaessa. Lue myös huolellisesti näiden
sivustojen käyttöehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat tiedot. Emme ota mitään vastuuta mistään tappioista tai
vahingoista, jotka millään tavoin aiheutuvat tai johtuvat siitä, kun annat henkilökohtaisia tietojasi kolmansille osapuolille.
Pidätämme yksinoikeuden poistaa mitä tahansa linkitettyä sisältöä tältä verkkosivustolta tai kolmansien osapuolten
sivustoilta mistä tahansa syystä.
5. Käyttäjätili
Käyttäjätilin avaaminen voi olla tarpeen voidaksesi käyttää tämän verkkosivuston tiettyjä palveluita. Sinun vastuullasi
on pitää käyttäjänimesi ja salasanasi salaisina. Emme ota mitään vastuuta mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka
johtuvat kolmansille osapuolille toimitetuista käyttäjänimestä ja salasanasta.
6. E i takuita tai velvoitteita
Käytät tätä verkkosivustoa omalla vastuullasi. Tämän verkkosivuston tiedot toimitetaan sellaisina kuin ne ovat -periaatteella. Lain sallimissa rajoissa meidän, johtajiemme, työntekijoidemme sekä yhteistyökumppaniemme vastuut rajoittuvat seuraavasti:
– Emme edusta tai ole missään vastuussa tästä verkkosivustosta tai siihen liittyvästä siällöstä tai mahdollisesti sisaryhtiöiden tai kolmansien osapuolten toimittamasta sisällöstä, mukaan lukien kaikki tällä verkkosivustolla esiintyvät
virheet tai puutteet.
– Emme ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tämän verkkosivuston käytöstä tai siihen liittyen. Tämä käsittää,
ilman rajoitusta, välittömät tappiot, liiketoiminnan tai voiton menetykset (riippumatta siitä, oliko kyseinen voiton
menetys ennustettavissa vai ei, tapahtuiko se asioiden normaalin kulun aikana tai olitko jo saanut tietoa mahdollisuudesta sellaiseen voiton menetykseen), vahingot, jotka ovat kohdistuneet tietokoneeseesi, tietokoneohjelmistoihisi,
järjestelmiisi tai ohjelmiin sekä niissä oleviin tietoihin, sekä kaikki muut välittömät tai välilliset ja satunnaiset vahingot.
– Emme ole missään vastuussa mistään menetyksistä, kuluista tai vahingoista (suorista, epäsuorista, välillisistä tai muista), joita sinulle on koitunut tämän verkkosivuston käytöstä. Sama koskee myös kaikkia mahdollisesti tämän verkkosivuston kautta välittyneitä tietokoneviruksia.
Olet myös täysin tietoinen siitä, että kaikki tällä verkkosivustolla autoja, automalleja ja niiden varusteita koskevat tie
dot on tarkoitettu vain tiedoksi. Siksi missä tahansa tällä verkkosivustolla mainitussa autossa voi olla lisävarusteita,
joita vastaavassa vakiovarusteisessa autossa ei ole. Voit kysyä tarkempia tietoja tietystä autosta ja sen varusteista pai
kalliselta jälleenmyyjältäsi.
7. Ylivoimainen este
Emme ole vastuussa mistään näiden käyttöehtojen mukaisten velvollisuuksien suorittamatta jättämisestä sellaisten
tapahtumien vuoksi, joihin emme voi vaikuttaa, mukaan lukien (näihin kuitenkaan rajoittumatta) luonnonilmiöt, terrorismi, sota, poliittiset kapinat, kapinat, mellakat, kansan rauhattomuus, siviili- tai sotilasviranomaisten toimenpiteet,
kansannousut, maanjäristykset, tulvat tai mikä tahansa muu luonnon tai ihmisen aikaansaama tapahtuma, johon emme
voi vaikuttaa, mutta joka johtaa sopimuksen päättymiseen tai siihen sisältyvän sopimuksen päättymiseen ja jota ei ole
voitu kohtuudella ennakoida.
8. H
 enkilökohtaiset tiedot
Tätä verkkosivustoa käyttäessäsi voit joutua toimittamaan meille henkilökohtaisia tietojasi (”Henkilökohtaiset tiedot”).
Henkilökohtaisia tietoja koskevat toimintaohjeet on annettu kohdassa Yksityisyyden suoja.
9. Korvausvelvollisuus
Et pidä meitä tai johtajiamme, työntekijöitämme tai edustajiamme vastuussa mahdollisista tappiosta, vahingoista tai
kustanuksista, jotka johtuvat siitä, että käytät tätä verkkosivustoa ja sen palveluita tai annat sisältöä tälle sivustolle
tai väärinkäytät tätä verkkosivustoa tai loukkaat kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia tai rikot yksityisyyden
suojaa.

10. R
 ajoitukset, väliaikainen tai lopullinen esto
Saatamme rajoittaa tai väliaikaisesti tai lopullisesti estää pääsysi tälle verkkosivustolle ja sen palveluihin oman harkintamme mukaan ilman ennakkoilmoitusta. Tämä käsittää myös toimituksessa olevat palvelut.
11. S opimus kokonaisuudessaan
Nämä käyttöehdot, jotka sisältävät yksityisyyden suojan, muodostavat sinun ja meidän välisen koko sopimuksen, joka
koskee tätä verkkosivustoa ja sen palveluita. Jos oikeusistuin katsoo näiden käyttöehtojen jonkin ehdon olevan vailla
lainvoimaa tai kelpaamaton, osapuolet suostuvat siihen, että oikeus asettaa voimaan osapuolten aikomukset siten
kuin ehdossa on ilmaistu. Mikäli jonkin ehdon katsotaan olevan täytäntöpakoton tai pätemätön, käyttöehtojen jäljellä
olevat ehdot pysyvät täysin voimassa.
12. Sovellettava laki ja tuomiovalta
Nämä käyttöehdot, mukaan lukien yksityisyyden suoja ja kaikki verkkosivustoon liittyvät asiat, käsitellään Ruotsin lain
mukaan ilman että sen katsotaan olevan lainsäädännön vastaista. Kaikki näitä käyttöehtoja koskevat tai niihin liittyvät
oikeustoimet, jotka ovat meitä vastaan tai liittyvät meihin, ratkaistaan yksinomaan Ruotsin oikeuslaitoksessa, ja annat
täten peruuttamattoman suostumuksesi näiden oikeuslaitosten käyttöön.

