DNA:N ASIAKKAILLE TARJOTTAVAN DEEZER PREMIUM+ -PALVELUN SOPIMUSEHDOT

1 Yleistä tietoa
Osoitteessa http://www.deezer.com (”sivusto”) sijaitsevat DEEZER-verkkosivut on laatinut ja kehittänyt ja niitä ylläpitää ranskalainen BLOGMUSIK
(”DEEZER”) -yhtiö, joka on rekisteröity numerolla B 495 246 308 ja jonka
päätoimisto sijaitsee osoitteessa 12 rue d’Athènes 75009 Paris, RANSKA.
DEEZER tarjoaa DNA:n asiakkaille maksullista tilausta vastaa rajattoman
pääsyn käyttämään musiikkia ja mobiililaitepalveluita, joiden ääni on
laadukasta ja joiden yhteydessä ei esitetä mainoksia (”Premium+”).
Nämä sopimusehdot koskevat yksinomaisesti DEEZER:in tarjoamaa
Premium+ -palvelua, ja niillä kumotaan kaikki muut ehdot, etenkin muihin
sivustolla tarjottaviin maksuttomiin tai maksullisiin palveluihin sovellettavat
ehdot.
Ehtojen tarkoituksena on määrittää DEEZER:in ja Premium+ -palvelun
tilanneen DNA:n asiakkaan (”tilaaja”) välinen sopimussuhde. Sopimus
Premium+ -palvelusta syntyy DEEZER:in ja tilauksen tehneen asiakkaan
välille.
Sivuston ja Premium+ -vaihtoehdon käyttö on sallittua vain henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöön, joten kaikki muut käyttötavat, etenkin
julkisissa tiloissa ja yrityksissä, ovat ankarasti kiellettyjä.

DEEZER ei voi estää kolmansien osapuolten tarjoamien ja isännöimien
sekä mahdollisesti sivustolle integroitavien videoleikkeiden sisältämien
mainosten esittämistä (esim. Dailymotion jne.).

3 Premium+ -palvelun käyttö
Premium+ -vaihtoehtoa voidaan käyttää:
- sivuston kautta ja/tai
- napsauttamalla sivustolla Offline Mode -painiketta (käytetään silloin, kun ei
ole muodostettu yhteyttä Internetiin tai kun käytössä ei ole 3G-mobiiliteknologiaa), ja/tai
- yhteensopivalla matkapuhelimella, mikä edellyttää DEEZER Premiumin ja
mobiilisovelluksen (”sovellus”) aiempaa latausta ja asentamista. Tilaaja voi
ladata sovelluksen AppStore-myymälästä tai sivustolta tilauksen yhteydessä.
Premium+ -vaihtoehdon käyttö edellyttää nopeaa Internet-yhteyttä tietokoneiden käyttöön ja Internet- tai 3G-tietopalvelua mobiililaitteiden käyttöön.
DEEZER ei ole vastuussa tilaajan Internet-yhteydestä tai mobiililaitteesta,
ja tilaajaa kehotetaan tarkistamaan ennen tilauksen tekemistä, että hänen
yhteysnopeutensa tukee musiikin virtauttamista.

2 Premium+ -palvelun kuvaus

Premium+ -palvelun kautta saatavilla oleva musiikkikuvasto on yhteydessä
oikeudenhaltijoiden kans-sa ajoittain solmittaviin voimassaoleviin sopimuksiin. DEEZER ei voi taata tietyn ääniraidan, albumin, esittäjän tai yhtyeen
saatavuutta Premium+ -kuvastossa tai sisällön rajoittamatonta saatavuutta.
DEEZER ei ole vastuussa sisällön tai sisällön osien poistamisesta Premium+
-kuvastosta.

Premium+ -palvelu on DEEZER:in tarjoama ja ylläpitämä palvelu, jonka
avulla tilaajat voivat kuunnella tietokoneellaan tai matkapuhelimellaan
rajattomasti ääneltään laadukasta musiikkia ilman mainoksia. Tilauksen
yhteydessä tilaaja voi käyttää sivustolta käsin kaikkia Premium+ -palvelun
toimintoja.

Tilaajat voivat aktivoida Premium+ -palvelun tietokoneellaan (PC tai MAC) ja/
tai yhteensopivalla mobiililaitteella, joka on rekisteröity Premium+ -palvelun
käyttöä varten. Premium+ -palvelua voidaan käyttää vain yhden yhteyden
avulla kerrallaan. DEEZERillä on käytössään tekniset keinot, joilla voidaan
havaita useiden yhteyksien muodostaminen saman tilin kautta.

Palvelun keskeiset ominaisuudet ovat seuraavat:

Ennen Premium+ -vaihtoehdon tilaamista tilaajan on tarkistettava laitteidensa
yhteensopivuus sivuston ”Mikä Deezer on?” -välilehdellä olevalta ”Kaikki
laitteet” -verkkosivulta.

Tilaamalla Premium+ -vaihtoehdon ja käyttämällä sitä tilaaja hyväksyy
nämä ehdot.

- Rajaton käyttöoikeus Premium+ -musiikkikuvaston ja sivuston soittolistojen ääniraitojen tilapäiseksi lataamiseksi kolmelle sallitulle laitteelle
(tietokoneelle ja matkapuhelimiin) niiden kuuntelemiseksi offline-tilassa.
- Ei mainoksia.
- Korkealaatuinen ääni.
Tilaaja voi käyttää Premium+ -palvelun myötä tarjottavaa kuuntelu- ja
lataustoimintoa tilausjakson aikana. Tilausjakson umpeutuessa tai
päättyessä Premium+ -vaihtoehto ei enää ole käytettävissä, ja tilaaja ei
enää voi kuunnella tai tilapäisesti ladata Premium+ -palvelun välityksellä
saatavilla olevaa musiikkia.
Premium+ -palvelun saa käyttöönsä muodostamalla tietokoneelta
(PC- tai Mac-tietokone) yhteyden sivustolle, tai ilman Internet-yhteyttä
napsauttamalla sivuston ”Offline Mode” -painiketta, ja yhteensopivalla
matkapuhelimella Premium+ (jäljempänä ”sovellus”) -mobiilisovelluksen
kautta. Tilaajan on ladattava kyseinen sovellus.
DEEZER takaa Premium+ -vaihtoehdon yhteensopivuuden kaikkien osoitteessa www.deezer.com yhteensopiviksi ilmoitettujen laitteiden kanssa.
Tilaajan on käytettävä Google Chrome -selainta voidakseen käyttää tietokoneellaan Offline Mode -tilaa. Käyttämällä Offline Mode -tilaa tilaaja voi
käyttää ainoastaan sivustolta tai sovelluksen kautta aiemmin tilapäi-sesti
laitteelleen (tietokoneelle ja/tai matkapuhelimeen) lataamiaan ääniraitoja,
albumeita ja soittolistoja. Ääniraitojen, albumeiden tai soittolistojen
tilapäinen lataaminen on mahdollista sivuston sivuilla näkyvän Offline Mode
-painikkeen avulla. Ladattua musiikkia voidaan sen jälkeen kuunnella ilman
Internet-yhteyttä tai 3G-mobiiliteknologiaa koko tilauksen voimassaoloajan.
Premium+ -palvelun avulla tallennusvälineille tilapäisesti ladatun musiikin
siirto tai tallennus CD-levylle on ankarasti kielletty.
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4 Premium+ -palvelun saatavuus ja
muokkaaminen
Premium+ -palvelu on käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa ja seitsemän (7) päivää viikossa näiden ehtojen mukaisesti.
DEEZER voi muokata Premium+ -palvelua ajoittain tarpeelliseksi katsomallaan tavalla edellyttäen, että tällaiset muutokset eivät vaikuta Premium+
-palvelun pääominaisuuksiin, hintaan tai pätevyyteen.
DEEZER saattaa yksinomaan oman harkintansa mukaan keskeyttää
Premium+ -palvelun käytön ilman erillistä ilmoitusta, jos tällainen keskeytys on tarpeen huoltoa tai palvelun jatkuvuuden varmistamista varten.
Kun tällainen keskeytys on ennakoitavissa, DEEZER pyrkii julkaisemaan
etukäteen asiakastiedotteen sivuston toiminnan keskeytymisestä. Tilaajat
luopuvat tässä suhteessa oikeudesta korvauksiin ja/tai toimenpiteistä
DEEZERiä vastaan.
DEEZER:illä on oikeus lopettaa Premium+ -palvelun tuottaminen. Jos Premium+ -palvelun tarjoaminen päättyy, DEEZER ilmoittaa asiasta tilaajille
vähintään yhtä (1) kuukautta aiemmin julkaisemalla sivustolla asiaa koskevan tiedotteen. Tilaajat eivät ole vastuussa maksuista tämän kappaleen
mukaisesta Premium+ -palvelun käytöstä päättymispäivästä lähtien.

5 Peruutusoikeus, sopimuksen kesto ja
päättyminen
5.1 Peruutusoikeus

Jos tilaaja on hankkinut Premium+ -palvelun etämyynnistä (esimerkiksi
verkkokauppa tai puhelin-myynti), hänellä on oikeus peruuttaa tilaus
neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Jos tilaaja kuitenkin kirjautuu DEEZER -palvelun tilille tai alkaa
käyttää Premium+ -palvelua mainitun neljäntoista päivän aikana, tilaajalla
ei ole enää oikeutta perua sopimusta tai perääntyä kaupasta.

tässä asiassa vastuuvelvollisena, ellei tilaaja voi osoittaa, että hänen tunnistetietojensa ja/tai tilinsä käyttö johtuu kolmannen osapuolen vilpillisestä
toiminnasta.

5.2 Sopimuksen ja tilauksen kesto

8.1. Premium+ -palvelun valuutta ja vähittäishinta veroineen on ilmoitettu
sivustolla.

Premium+ -palvelua koskeva sopimus on voimassa toistaiseksi. DNA
laskuttaa palvelusta kuukausittain. Tilaaja voi päättää tilauksensa milloin
tahansa ehtokohdan 5.3 mukaisesti.
Sivustolla saatetaan ajoittain tarjota pituudeltaan erilaisia Premium+
-palvelun kokeilu- tai esittelytilausjaksoja. Ellei muuta ole ilmoitettu, näihin
kokeilu- ja esittelyjaksoihin sovelletaan näitä ehtoja ja ne rajoitetaan yhteen
tilaukseen (sama IP-osoite (Internet Protocol) ja/tai sama sähköpostiosoite)
riippumatta kyseisen tarjouksen sisällöstä.
Ellei sivustolla ole muuta ilmoitettu ja jos tilaaja ei ole päättänyt tilausta
artiklan 5.3 mukaisesti, kokeilu- tai esittelytarjoukset muutetaan automaattisesti kuukausitilaukseksi tarjouksessa ilmoitettuun hintaan tai
muussa tapauksessa Premium+ -palvelun kuukausitilaukseen sovellettavaan hintaan.
5.3 Sopimuksen ja tilauksen päättäminen
Tilaaja voi irtisanoa Premium+ -palvelun milloin tahansa ottamalla yhteyttä
DNA:n asiakaspalveluun ja ilmoittamalla irtisanomisesta. Premium+
-palvelun käytön päättämisen jälkeen myös näiden ehtojen soveltaminen
päättyy.
DEEZER ei korvaa jo tilauksesta maksettuja summia.

6 Edellytykset Premium+ -palvelun hankkimiselle ja käyttämiselle
Tilaaja takaa, että hänellä on näiden ehtojen hyväksymiseen vaadittava
oikeustoimikelpoisuus, mikä tarkoittaa, että hän on täysi-ikäinen, eikä häneen kohdisteta oikeudellista edunvalvontaa. Jos tilaaja on alle 18 vuotias,
hänellä tulee olla vanhempiensa tai huoltajiensa lupa tehdä tilaus.

7 Tilin luominen ja Premium+ -palvelun
tilaaminen
Premium+ -vaihtoehdon tilaamiseksi kaikkien käyttäjien on:
- luotava tili sivustolla tai sovelluksessa, tai jos käyttäjä on jo rekisteröitynyt, kirjauduttava sisään sivustolla tai sovelluksessa;
- ilmoitettava tilauslomakkeessa pyydetyt tiedot;
- hyväksyttävä nämä ehdot;
- maksettava tilauksen hinta DNA:n laskuttaessa sen;
- vahvistettava rekisteröityminen.
Kun rekisteröityminen on hyväksytty, DEEZER lähettää tilaajalle osana
rekisteröintiprosessia sähköpostivahvistuksen ilmoitettuun osoitteeseen.
Näiden ehtojen mukaisesti Premium+ -palvelun tilaus tulee voimaan
vasta, kun DEEZER lähettää kyseisen sähköpostivahvistuksen. DEEZER
suosittelee, että tilaaja säilyttää tämän sähköpostiviestin myöhempää
käyttöä varten.
Tilaaja voi muokata tililtään saamaansa salasanaa napsauttamalla ”Oma
tili” -sivua.
Tilaaja vahvistaa, että hänen antamansa tiedot ovat oikeellisia, tarkkoja ja
täydellisiä.
Tilaaja vahvistaa ilmoittavansa viipymättä DEEZER:ille tiedoissa Premium+
-tilauksen aikana tapahtuneista mahdollisista muutoksista, muun muassa
hänen sähköpostiosoitteessaan tai pankkitiedoissaan tapahtuneista muutoksista. Tilaaja voi muuttaa näitä tietoja ”Oma tili” -sivulla.
Tilaajan on välittömästi ilmoitettava DEEZER:ille tilinsä, tunnistetietojensa
ja/tai salasanansa menettämisestä tai luvattomasta käytöstä. Salasana
ja tunnistetiedot ovat henkilökohtaisia, ja tilaaja vahvistaa pitävänsä ne
salaisina. Tämän seurauksena tilaaja on yksin vastuussa niiden käytöstä.
Tilaaja on yksin vastuussa tilinsä käytön seurauksista sen käytöstä poistamiseen saakka, ja tämän seurauksena tilaaja myöntää, että DEEZER:iä ja
sen kumppaneita, sopimusmyötäpuolia tai oikeudenhaltijoita ei voida pitää
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8 Hinta

8.2. DEEZER:illä on oikeus muuttaa Premium+ -palvelun tilaushintaa.
DEEZER ilmoittaa kaikille tilaajille hinnan mahdollisesta muuttumisesta
sähköpostitse tilaajan rekisteröimään sähköpostiosoitteeseen vähintään
15 (viisitoista) vuorokautta ennen tällaisen muutoksen voimaantuloa. Jos
tilaaja ei halua hyväksyä hinnankorotusta, tilaaja voi päättää tilauksensa
sivustolla olevan tilinsä kautta. Muutos tulee voimaan yllä olevan 5 artiklan
mukaisesti. Kun tilausta ei päätetä, uutta hintaa sovelletaan tilauksen
seuraavan kuukausimaksun yhteydessä.
Mahdolliset myyntiverot (ALV, tavaroiden ja palvelujen verot jne.) tai uuden
kampanjatarjouksen ja Premium+ -palvelun hinnan perusteella DEEZER:iin
sovellettavat verot peritään automaattisesti. Sopimuksen päättämistä
koskevia ehtoja, joita sovelletaan yllä mainittuun tilaushinnan korotukseen,
sovelletaan sovellettavien verojen korotuksesta tai uusien verojen perinnästä johtuvaan tilaushinnan korottamiseen.
Käyttäjiä muistutetaan siitä, että Premium+ -palvelun käyttöön liittyvät
yhteys- ja tietoliikennekustan-nukset ovat yksinomaan tilaajan vastuulla.

9 Palvelun sallittu käyttöalue
Näiden sopimusehtojen mukainen Premium+ -palvelun tilaus koskee vain
Suomessa asuvia fyysisiä henkilöitä, jotka ovat DNA:n asiakkaita.

10 Vastuuvapauslauseke
Tilaaja hyväksyy Internetin yleiset rajoitukset.
Koska Internet ei ole DEEZER:in hallinnassa, DEEZER ei ole vastuussa
tilaajan Premium+ -palvelun käytön epäonnistumisesta, sivuston sivujen
lataus- ja tarkastelunopeudesta, ääniraitojen kuuntelunopeudesta,
Premium+ -palvelun käytön tilapäisestä keskeytymisestä ja kolmansien
osapuolten harjoittamasta sivustolla ilmoitettujen tietojen vilpillisestä
käytöstä.
Tilaajalla on velvollisuus suojata henkilötietonsa ja laitteistonsa suojaten ne
muun muassa tunkeutumiselta ja/tai virusten aiheuttamalta saastumiselta.
DEEZER:iä ei voida pitää vastuussa tilaajan laitteiston aiheuttamilta toimintahäiriöiltä tai vahingoilta.
Laajemmin ilmaistuna, DEEZER ei ole vastuussa, jos tilausten asianmukaisen täyttämisen estävät luonnonvoimista tai sen kohtuullisen hallinnan
ulkopuolella olevista syistä johtuvat rikkomukset, muun muassa Internetin
toimintahäiriöt, tietokonelaitteiston tai -ohjelmiston toimintahäiriöt, tietoliikennelaitteiston toimintahäiriö, muun laitteiston toimintahäiriö, sähkövirtakatkos, lakot, työriidat, mellakat, kapinat, yhteiskunnalliset levottomuudet,
työvoima- tai materiaalipula, tulipalot, tulvat, myrskyt, räjähdykset,
sota, hallituksen toimet, terroriteot, koti- tai ulkomaisten tuomioistuinten
päätökset, kolmansien osapuolten laiminlyönnit tai lämpöenergian, valon
tai ilmastoinnin menetys tai niiden vaihtelut sekä laajemmin mitkä tahansa
peruuttamattomat ja ennakoimattomat tapahtumat.
DEEZER ei ole vastuussa Premium+ -palvelun mahdollisesta yhteensopimattomuudesta tilaajan laitteiston kanssa. Tilaajan vastuulla on varmistaa
yhteensopivuus sivustolla ilmoitettujen eritelmien mukaisesti.
Lopuksi, tilaaja on yksin vastuussa Premium+ -vaihtoehdon käytöstä, eikä
hän voi pitää DEEZER:iä vastuussa mahdollisista häneen kohdistetuista
vaateista ja/tai oikeustoimista. Tilaajan on korvattava DEEZER:ille kaikki
vaateet, reklamaatiot tai vastalauseet ja laajemmin kaikki kolmannen
osapuolen DEEZER:iä vastaan aloittamat Premium+ -palveluunliittyvät
oikeustoimet, jotka johtuvat tilaajan Premium+ -palvelun käytöstä.

11 Henkilötiedot ja yksityisyyden suoja
DEEZER noudattaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa voimassaolevaa
lainsäädäntöä yksityisyyden suojelemisen suhteen.
Tilaajan henkilötiedot sekä DEEZER:nin keräämät ja käsittelemät tiedot
ovat pakollisia tilaajan tilauksen hallintaa varten. Tilaajan tilauksen hallintaa varten tietoja saatetaan siirtää DEEZER:in alihankkijoille maksutapahtumien hallintaa, suorittamista ja käsittelyä varten. Myös näitä tietoja säilytetään turvallisuussyistä tarvittavassa ja DEEZER:iin sovellettavien lakien

sallimassa määrin. Sivuston oikeudellisessa huomautuksessa ilmoitettu
isännöintipalvelun tarjoaja käsittelee ja säilyttää näitä tietoja suojatusti.
Jos tilaaja antaa suostumuksensa, kerättyjä tietoja voidaan myös käyttää
kaupallisten suhteiden hallintaan tilastojen laatimiseksi ja jotta DEEZER:ille
voidaan tarjota tilaisuus parantaa ja mukauttaa tarjottuja palveluita ja
tilaajalle toimitettuja tietoja.
Tilaajalla on oikeus käyttää ja muokata tietojaan. Jos tilaaja haluaa käyttää
näitä oikeuksia ja hankkia tarkkoja itseään koskevia tietoja, hän voi ottaa
yhteyttä DEEZER:iin sivuston kautta napsauttamalla ”Yhteydenotto”-osiota.
Jos tilaaja on antanut suostumuksensa (esimerkiksi luodessaan tilin
Premium+ -vaihtoehdon tilaamiseksi), hän voi saada DEEZER:iltä uutiskirjeen rekisteröimäänsä sähköpostiosoitteeseen. Jos tilaaja ei halua saada
kyseistä uutiskirjettä, hän voi peruuttaa tilauksen milloin tahansa napsauttamalla kunkin uutiskirjeen alareunaan sijoitettua linkkiä tai muokkaamalla
tietojaan sivustolla tilinsä kautta napsauttaen ”Muokkaa henkilötietojasi”
(voit käyttää kyseistä osiota napsauttamalla tästä).
Jos tilaaja on antanut suostumuksensa (esimerkiksi luodessaan tilin
Premium+ -vaihtoehdon tilaamiseksi), hän voi saada rekisteröimäänsä
sähköpostiosoitteeseen tarjouksia DEEZER:in kumppaneilta, ja hänen
osoitteensa voidaan välittää DEEZER:in kaupallisille kumppaneille.
DEEZER voi luovuttaa tilaajan tiedot myös lain, tuomioistuimen tai viranomaisen niin vaatiessa.

12 Evästeet
DEEZERin on sijoitettava tietokoneellesi eväste. Evästeen avulla sinua ei
voida tunnistaa henkilökohtaisesti. Se kuitenkin rekisteröi tietoja, jotka
koskevat tietokoneesi navigointia sivustolla (sivut, joilla vierailet, vierailun
päivämäärä ja kellonaika jne.) ja jotka DEEZER saattaa lukea seuraavan
vierailusi yhteydessä. Tämän avulla DEEZER voi helpottaa navigointiasi
sivustolla, ja näin estetään jo aiemmin ilmoitettujen tietojen antaminen
jokaisen vierailun yhteydessä. DEEZER:in sijoittamia evästeitä säilytetään
alle 6 (kuusi) kuukautta.
Voit muuttaa selaimesi asetuksia, jotta voit havaita evästeiden käytön ja
estää niiden rekisteröinnin. Lisätietoja on sivuston ”Henkilötiedot”-sivulla.

13 Immateriaalioikeudet
Sivuston tai sovelluksen, Premium+ -palvelun ja kaikkien siihen kuuluvien
elementtien kokoonpano
(muun muassa logot, toimialuenimet, ääniraidat tai videot ja niihin liittyvät
elementit, kuten valokuvat, kuvat, tekstit ja niiden laatijoiden, esittäjien ja/
tai ääniraitojen tai videoiden oikeudellisten edunsaajien elämäkerrat) ovat
DEEZER:in ja/tai sen käyttöluvan antajien (muun muassa tallenteiden ja videoiden tuottajat, levy-yhtiöt ja asiaankuuluvat perintäyhtiöt) yksinomaista
omaisuutta.
Näitä elementtejä suojaavat muun muassa immateriaalioikeudet sekä esimerkiksi tekijänoikeuslaki. Tilaajalla on oikeus käyttää näitä elementtejä
vain Premium+ -palvelun käyttöä varten näiden ehtojen mukaisesti.
Sivuston tai Premium+ -sovelluksen ja/tai sen osien täydellinen tai osittainen kopiointi (yllä kuvatulla tavalla) millä keinoin tahansa ilman DEEZER:in
nimenomaista suostumusta on kiellettyä, ja se katsotaan todennäköisesti
lain rikkomiseksi.
Sivustolle johtavat hyperlinkit, joissa käytetään ”kehystystä” (ohjelmointitekniikka, jonka avulla selainikkuna-osasto voidaan näyttää erillisissä
riippumattomissa kehyksissä ulkoisen verkkosivuston sisällön esittämiseksi) tai ”kuumalinkitys” (ohjelmointitekniikka, jonka tarkoituksena on
sisällyttää muulta sivustolta poimitut verkkosivun elementit ja jossa tallennetaan varastotilaa sivustoa isännöivälle kiintolevylle ja jolla kätketään
alkuperäinen sisältö, johon elementti kuuluu) on nimenomaisesti kielletty.
Premium+ -palvelun ääniraitoja suojataan kansallisella ja kansainvälisellä
tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla. Näin ollen, ja immateriaalioikeuksien
mukaisesti, voit kuunnella tällaisia ääniraitoja vain yksityisesti muussa
kuin kaupallisessa asiayhteydessä. Käyttö muuhun kuin yksityiseen
tarkoitukseen johtaa tilaajan vastaisiin siviili- tai rikosoikeudellisiin
toimenpiteisiin. Numeeristen tiedostojen muu käyttö on ankarasti kielletty,
ja nimenomaisesti on kielletty etenkin tietokoneen tai muun laitteen (muun
muassa musiikkisoittimet) kiintolevylle tehtävä pysyvä tai tilapäinen lataus
tai latauksen yrittäminen sekä pysyvän tai tilapäisen siirron suorittaminen
tai yrittäminen, tallentaminen CD-levylle tai muulle tallennusvälineelle tai
tällaisen tallennuksen yrittäminen. Näiden tiedostojen jälleenmyynti, vaihto
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tai vuokraus on ankarasti kiellettyä.
Tilaaja hyväksyy, että sivustolla hänen käytössään olevat ääniraidat ovat
DEEZER:in asettamien teknisten suojakeinojen suojaamia, jotta voidaan
estää tai rajoittaa ääniraitojen luvaton käyttö näiden ehtojen mukaisesti
tarjotusta tekniikasta riippuen.
Tilaaja hyväksyy, että hän ei saa millään keinoin ohittaa näitä teknisiä suojakeinoja säilyttääkseen sivustolla tai sovelluksessa tarjottavat lataukset
tai laajemmin käyttääkseen ääniraitoja ehtojen kieltämällä tavalla, muun
muassa säilyttääkseen ääniraidat tietokoneen, mobiililaitteen tai musiikkisoittimen kaltaisella laitteella.

14 Tilauksen keskeytys ja/tai päättäminen
DEEZER:in aloitteesta
Sanotun kuitenkaan rajoittamatta korjaustoimenpiteitä, joihin DEEZER
saattaa olla oikeutettu, DEEZER voi keskeyttää tilaajan Premium+ -palvelun käytön ja/tai päättää tilauksen ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta,
mikäli tilaaja rikkoo näitä ehtoja muun muassa seuraavista syistä:
- DEEZER:in tai sen käyttöluvan antajien immateriaalioikeuksien väärinkäyttö tai rikkominen;
- DEEZER:in asettamien teknisten suojakeinojen ohittaminen tai ohitusyritys;
- useiden samanaikaisten yhteyksien käyttö samalta tililtä tai yritys muodostaa tällaisia yhteyksiä;
- virheellisten tietojen ilmoittaminen palvelun tilaamisen yhteydessä;
- tilaushinnan täydellinen tai osittainen maksamatta jättäminen;
- DEEZER:in kaupalliset edut vaarantava toiminta.

15 Ehtojen muuttaminen
DEEZER:illä on oikeus muokata näitä ehtoja oman harkintansa mukaan.
Mikäli muutoksia tehdään, DEEZER ilmoittaa muutoksista tilaajalle
sähköpostitse tilaajan tilillä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen vähintään
15 (viisitoista) vuorokautta ennen kyseisten muutosten voimaantuloa.
Muutokset tulevat voimaan DEEZER:in muutoksia koskevan ilmoituksen
jälkeisen tilauskauden alusta. Mikäli tilaaja ei hyväksy tällaisia muutoksia,
hän voi päättää tilauksensa sivustolla olevalta tililtään yllä olevan 5 artiklan
mukaisesti.

16 Asiakaspalvelu
Jos tilaajalla on kysyttävää tai jos tilaaja haluaa lisätietoja Premium+
-palvelusta, voi tilaaja ottaa yhteyttä DEEZER:iin sivuston ”Yhteydenotto”-sivun kautta tai postitse seuraavassa osoitteessa:
BLOGMUSIK
12 rue d’Athènes
75009 Paris
RANSKA

17 Erotettavuus
Mikäli jokin näiden ehtojen lausekkeista ilmoitetaan mistä tahansa syystä
kumotuksi tai kumottavaksi, muut lausekkeet ovat edelleen voimassa
sellaisenaan.

18 Lainkäyttöalue ja riita-asiat
Ehtoihin sovelletaan tilaajan asuinmaan lakia. Riita-asioissa osapuolet
yrittävät päästä sopimukseen ennen oikeustoimien käynnistämistä. Jos
sopimukseen ei päästä, ehtojen voimassaoloa, tulkintaa ja/tai täytäntöönpanoa koskevat vaateet on esitettävä tilaajan kotipaikan käräjäoikeudelle.

DNA Oyj
Läkkisepäntie 21, Helsinki
PL 10, 01044 DNA

dna.fi
Puhelin 044 0440
Kotipaikka: Helsinki

Y-tunnus: 0592509-6
ALV-tunnus: FI05925096

