
 
 

Käyttöehdot 

 

Suosittelemme kaikkia Käyttäjiä lukemaan nämä käyttöehdot huolellisesti ennen Sivustolle tai Palveluille pääsyä ja niiden 

käyttöä. 

Hyväksyt seuraavat asiat käyttäessäsi tuotteitamme ja palveluitamme: 

•  Sivusto sisältää kolmannen osapuolen alustoihin liittyviä tietoja 

•  Sivusto sisältää tietoja kolmannen osapuolen alustoista kryptovaluuttojen kauppaa varten. Olet vastuussa 

Käyttöehtojen noudattamisesta käyttäessäsi Sivustoa ja Palveluita. 

Tässä olevia käyttöehtoja voidaan muuttaa, jos hyväksyt tällaiset muutokset käyttäessäsi jatkuvasti palveluitamme. 

Pidätämme oikeuden rajoittaa palvelujamme, jos Yritys uskoo, että mikä tahansa asianomaisella lainkäyttöalueella 

toimiva oikeushenkilö rikkoo näitä ehtoja. 

Tässä olevat käyttöehdot ilmentävät tietosuojakäytäntöämme. Siksi hyväksyt tietosuojakäytäntömme hyväksyessäsi 

ehdot. 

 

Kelpoisuus 

Olet oikeutettu käyttämään sivustoamme ja palveluitamme vain, jos olet vähintään 18-vuotias. 

Yhtiö tai sen edustajat eivät anna mitään suoraa tai epäsuoraa lausuntoa tai takuita Palveluiden laillisuudesta tai 

kenenkään henkilön Sivuston ja Palveluiden käytöstä, eivätkä ole vastuussa henkilön laittomasta sivustosta ja 

palveluistamme. 

 

Rajoitetut alueet 

Rajoittamatta edellä mainitun yleisyyttä, Yritys voi rajoittaa kenen tahansa Käyttäjän pääsyä Sivustoihin ja Palveluihin, 

jos Käyttäjä ei noudata asiaankuuluvia ehtoja ja käytäntöjä. 

Jos jokin asianomaisen alueen oikeudellinen tai sääntely-ympäristö altistaa Yrityksen oikeudellisille, säännöksille, 

maineellisille tai taloudellisille riskeille, Yritys ei ole vastuussa toimistaan kyseisellä alueella. 

 

Kielletty toiminta 

Ymmärrät, että seuraavat toiminnot ovat kiellettyjä yhtiön palveluita käytettäessä: 

•  Käytä Sivustoa aikomuksena ladata, ladata, jakaa, julkaista tai lähettää tietueita tavalla, joka loukkaa mitä tahansa 

oikeuksia, kuten immateriaalioikeuksia, turvallisuutta ja yksityisyyttä. 

•  Käytä sivustoa ja palveluita vahingoittamiseen, loukkaamiseen tai herjaamiseen 

  

•  Tietueet, jotka koostuvat erilaisista ohjelmistoista, jotka voivat vahingoittaa Yhtiön PC-rakenteita tai millään tavalla, 

joka rajoittaa tai estää muita käyttämästä Sivustoa 

•  Tietueet, jotka rikkovat lakia 

•  Tietueet, jotka sisältävät mainoksia ilman Yhtiön lupaa 

•  Poista tai muokkaa sivustolla olevia mainoksia, rikosilmoituksia tai erilaisia omistusoikeudellisia nimityksiä tai tarroja 

•  suorittaa sivustolla muuta toimintaa kuin sen ainoa tarkoitus 

•  häiritä muiden Käyttäjien Sivuston tai Palveluiden käyttöä 

•  Lataa tai lähetä mitä tahansa, joka toimii passiivisena tai live-tietueena ilman Yrityksen lupaa, mukaan lukien, mutta 

ei rajoittuen, evästeet, Internet-virheet tai muut vastaavat mainosohjelmat 

•  Säädä Sivuston toimituskoodia tai puutu siihen ja lisää ohjelmistoja, jotka voivat vahingoittaa yritystä, sen sivustoa 

tai muita asiaankuuluvia osapuolia. 

•  Purkaa, purkaa tai käännellä mitä tahansa yrityksen ohjelmistoa sen sivustossa tai palveluissa 

 

Jos Yritys uskoo, että Sivuston tai Palveluiden käyttö rikkoo tässä Ehtoja tai jotakin sovellettavaa lakia, Yhtiöllä on oikeus 

toimia seuraavasti: 

•  Muokkaa Palveluiden käyttöäsi 

•  Estä pääsysi Sivustolle 



•  Muuta käyttöäsi ja pääsyäsi kolmannen osapuolen tapahtumiin 

•  ryhtyä muihin toimenpiteisiin, jotka Yhtiö pitää tarpeellisina suojellakseen etujaan 

Immateriaalioikeudet 

Sivusto, sen sisältömateriaalit, kuten videot, tekstit, valokuvat, logot, kuviot, äänet, hahmot ja muut Sivustolla olevat 

sisältömateriaalit ovat yrityksen tai asianomaisten kolmansien osapuolten yksinomaista omaisuutta. 

Yritys pidättää kaikki oikeudet, nimet ja edut Sivustoa ja tarjottuja palveluita kohtaan. Lukuun ottamatta oikeutta käyttää 

Sivustoa tai Palveluita näiden ehtojen mukaisesti, Sivuston ja Palveluiden käyttö ei anna Käyttäjälle mitään 

immateriaalioikeuksia. 

Lisäksi Käyttäjä saa käyttää Sivustoa ja Palveluita vain henkilökohtaisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Et saa etkä salli 

kenenkään muokata, purkaa, purkaa, kääntää, siirtää, vuokrata, alilisensoida, kopioida, levittää, jäljentää, julkaista 

uudelleen, kaapata, ladata, lähettää ja luoda johdannaisteoksia tai edistää millään tavalla Sivustoa ja sen sisältöä. 

  

Vastuun rajoitus 

Olet yksin vastuussa Sivuston ja Palveluiden käytöstä, jos tunnustat siihen liittyvät riskit. 

Yritys irtisanoutuu kaikista Sivustoa, Palveluita ja niiden käyttöä koskevista takuista, olivatpa ne ilmaistuja tai oletettuja. 

Tällainen vastuuvapauslauseke sisältää rajoituksetta oletetut takuut kaupallisuudesta, sopivuudesta tiettyyn 

tarkoitukseen, loukkaamattomuudesta, auktoriteetista, hyödyllisyydestä, tarkkuudesta, täydellisyydestä ja 

ajantasaisuudesta. Tämä vastuuvapauslauseke koskee lain sallimassa laajuudessa. Tämän seurauksena Palvelut, 

sisältö ja ominaisuudet, jotka on asetettu saataville Sivustolla, joita käytetään tai lähetetään Sivustolta, tarjotaan 

"sellaisenaan", "sellaisena kuin ne ovat saatavilla" ja "kaikilla virheillä". 

Rajoittamatta edellä mainitun yleisyyttä, Yritys irtisanoutuu kaikesta vastuusta ja vastuusta seuraavista seikoista: 

•  Sivuston sisältämät virheet, puutteet tai epätarkat tiedot 

•  Keskeytykset tai pysähdykset tietojen siirtämisessä sivustolle tai palveluihin tai niistä 

•  Virukset, virukset ja muut vastaavat uhat, jotka voivat olla Sivustolle tai Palveluille tai niiden kautta 

 

Sitoudut sulkemaan Yrityksen pois kaikista tappioista, joita Sivusto tai Palvelut aiheuttavat suoraan tai epäsuorasti, ja 

sitoudut myös ottamaan täyden vastuun kaikista päätöksistä, jotka teet Sivuston tai Palveluiden tietojen perusteella. 

Kun käytät Sivustoa tai Palveluita tai mitä tahansa muuta Sivuston kautta avattua tai sieltä ladattua sisältöä, Yritys ei ole 

vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään erityisistä, suorista, epäsuorista, satunnaisista, 

erityisistä, rankaisevista tai välillisistä vahingoista. tyyppisiä, mukaan lukien menetetyt voitot tai menetetyt tiedot, 

perustuivatpa ne takuuseen, sopimukseen, vahingonkorvausoikeuteen tai johonkin muuhun oikeudelliseen teoriaan. Jos 

asianomainen oikeusviranomainen kuitenkin toteaa yrityksen olevan vastuussa, sen oikeudellinen vastuu ei saa ylittää 1 

000 USD. 

Edellä mainittua lakisääteistä velvoitetta on noudatettava sovellettavan maan lain sallimissa rajoissa. 

Ymmärrät, että Yritys ei ole vastuussa Käyttäjäsisällöstä tai mistään kolmannen osapuolen kunniaa loukkaavasta, 

loukkaavasta tai laittomasta toiminnasta. Lisäksi mainitusta käytöksestä johtuva vahingon tai vahingon riski on täysin 

Käyttäjällä. 

Yritys ei aina ole vastuussa kaikista mobiililaitteen, paikallisverkkolinjojen, online-tietokonejärjestelmien, palvelimien tai 

palveluntarjoajien, laitteiston, ohjelmiston, teknisistä ongelmista johtuvista vioista, sivuston vierailijoiden 

ruuhkautumisesta Internetissä (tai pääsyn esteettömyydestä) ongelmista tai teknisistä toimintahäiriöistä. Internet) tai 

yhteensopivuusongelmia Sivuston tai Palveluiden ja selaimesi tai muiden laitteidesi välillä. 

 


