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Tämä on AM Lukkoasema Oy (”Yritys”) verkkosivuston yleinen oikeudellinen ilmoitus. Tällä
verkkosivustolla AM Lukkoasema Oy tarjoaa verkon kautta välitettävää tietoa. Avaamalla tämän
sivuston ja käyttämällä sitä hyväksyt alla mainitut ehdot teitä sitoviksi. Sivujen käyttö ei ole sallittua,
mikäli ette hyväksy näitä ehtoja.
AM Lukkoasema Oy pyrkii kaikissa olosuhteissa varmistamaan palvelun ja näiden sivujen sisältämien
tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden. AM Lukkoasema Oy ei kuitenkaan anna näille sivuille tai
niiden sisällölle minkäänlaista takuuta. Sivuston ylläpitäjä pidättää oikeuden päivittää näitä sivuja tai
sulkea ne, milloin tahansa. Tehdyt muutokset tulevat voimaan välittömästi.
Immateriaalioikeudet
AM Lukkoasema Oy:n www–sivut sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa (”Sisältö”). Näiden
www-sivujen omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat AM
Lukkoasema Oy:lle. Kaikki oikeudet on pidätetty. Näiden sivujen sisällön tai osan kopioiminen,
julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on
kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten.
Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (1961/404) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa tulee aina
ilmoittaa lähde. Sivuihin sisältyviä tavara-, liikemerkkejä ja muita suojattuja tunnuksia ei kuitenkaan saa
kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman kirjallista lupaa.
Jos käytät www-sivujen sisältöä tavalla, joka ei näiden ohjeiden mukaan ole selvästi sallittua, voit rikkoa
tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muita lakeja. Siinä tapauksessa AM Lukkoasema Oy voi peruuttaa
automaattisesti oikeutesi käyttää tätä sivustoa, ja AM Lukkoasema Oy:llä on oikeus pyytää sinua
välittömästi poistamaan kaikki kopiot ja tallenteet, jotka olet ottanut Sisällön mistä tahansa osasta.
Kaikki oikeudet, joita ei näissä käyttöehdoissa ole nimenomaisesti myönnetty, pidätetään.
Vastuuvapauslauseke
AM Lukkoasema Oy ei anna mitään takuita tai tuloksia, joita voidaan saada tämän sivuston tai siinä
olevan tai sen tarjoaman sisällön käytöstä tai siihen luottamisesta. Sen vuoksi käytät tätä sivustoa
omalla vastuullasi
AM Lukkoasema Oy tarjoaa tämän sivuston ja sen sisällön ja palvelun ”sellaisena kuin ne ovat” ilman
minkäänlaisia takuita. AM Lukkoasema Oy sanoutuu täten lain sallimassa täydessä laajuudessa irti
kaikista mahdollisista takuista koskien omistusoikeutta, kaupallista sopivuutta, kolmannen osapuolen
oikeuksien loukkaamattomuutta ja sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen. AM Lukkoasema Oy ei myönnä
mitään takuita siitä, että tällä sivustolla tarjottava tai sitä käyttämällä saatava sisältö ovat oikeita,
luotettavia, täydellisiä, jatkuvia tai ajantasaisia.
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AM Lukkoasema Oy tai yksikään AM Lukkoasema Oy:hyn sidoksissa oleva henkilö tai yritys ei ole
vahingonkorvausvastuussa mistään vahingosta, joka on seurausta siitä, että olet käyttänyt tai et ole
voinut käyttää tämän verkkosivuston tarjoamaa tai sillä olevaa sisältöä, palvelua tai aineistoa ("tämä
suoja"). Tämä suoja käsittää kaikki vaatimukset riippumatta siitä, perustuvatko ne takuuseen,
sopimukseen, loukkaukseen, ankaraan vastuuseen tai muuhun oikeusteoriaan, ja riippumatta siitä,
onko AM Lukkoasema Oy:tä informoitu sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta tai ei. Tämä suoja kattaa
kaikki menetykset, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta suorat, epäsuorat, erityiset ja
ennakoimattomat, seurannaisvahingot, rangaistusluonteiset vahingonkorvaukset, henkilövahingosta tai
tahattomasta kuolemantuottamuksesta johtuvat vahingonkorvaukset, saamatta jääneen voiton sekä
menetystä tiedosta tai liiketoiminnan keskeytyksestä johtuvat vahingot.
Kolmannen osapuolen tuottama tieto
Näillä www-sivuilla olevat linkit on tarkoitettu informatiivisiksi. Näiden linkkien tarkoitus on yksinomaan
auttaa sinua eikä AM Lukkoasema Oy takaa mitään sellaisten kolmannen osapuolen sivustojen
sisältämää tai tarjoamaa sisältöä. Tämä sivusto ei ole vastuussa kolmannen osapuolen linkitettyjen
verkkosivustojen sisällöstä; Yritys ei tarkista, määrää tai valvo minkään kolmannen osapuolen
verkkosivuston aineistoa eikä takaa sellaisten kolmannen osapuolen verkkosivustojen sisältöä,
oikeellisuutta tai laillisuutta.
Jos päätät käyttää kolmannen osapuolen linkitettyjä verkkosivustoja tältä verkkosivustolta, teet sen
omalla vastuullasi. Kolmannen osapuolen verkkosivustojen käyttöäsi koskevat kyseisten kolmannen
osapuolen verkkosivustojen käyttöehdot ja niiden yksityisyydensuojakäytännöt.

Sovellettava laki
Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
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