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MyBosch-internetsovelluksen yleiset käyttöehdot (päivitetty: 01.02.2016) 

 

Nämä käyttöehdot ovat voimassa siinä muodossa, jossa ne ovat sopimuksen teon 
ajankohtana. Käyttöehdot koskevat MyBosch-internetsovellukseen rekisteröitymistä ja sen 
käyttöä. Palvelun tarjoajaa  Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-
Schillerhöhe, Saksa ("Palveluntarjoaja", "me") loppukäyttäjille ("Käyttäjä", "Sinä"). 

§ 1 Palveluvalikoima ja saatavuus  

1. MyBosch-internetsovellus sisältää erilaisia palveluita, joiden avulla on esimerkiksi 
mahdollista hakea tietoa. Kaikkien palveluiden käyttö ei välttämättä edellytä 
rekisteröitymistä.  

2. MyBosch-internetsovelluksen kautta käytettävät palvelut voivat olla esimerkiksi 
mobiilisovelluksia, verkkokauppoja sekä tietoja, artikkeleita, kuva- ja 
äänidokumentteja ja muita sisältöjä (jäljempänä yhdessä "Palvelut"). 

Palveluiden sisältö ilmenee palvelukuvauksista. Palvelut voivat olla joko ilmaisia tai 
maksullisia, ja kunkin palvelun käyttöä koskevat niiden omat käyttö- ja 
tietosuojaehdot. Joidenkin palveluiden käyttö saattaa edellyttää lisätietojen 
antamista, mistä ilmoitetaan erikseen palvelun käyttämisen yhteydessä. Mikäli 
palveluun sisältyy maksuvelvollisuus, ilmoitamme myös siitä erikseen.  

3. Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa ja kehittää MyBosch-internetsovellusta 
tai rajoittaa sen käyttöä ajallisesti. Ilmoitamme Sinulle näistä muutoksista. Sinulla 
Käyttäjänä ei ole oikeutta vaatia tiettyjen palvelujen tai niiden osien pysymistä 
käytettävissä ellei tästä ole erikseen sovittu. 

4. MyBosch-internetsovelluksen käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Käyttäjäksi 
rekisteröityminen samoin kuin itse MyBosch-internetsovelluksen käyttö ovat 
maksuttomia. 

5. MyBosch-internetsovelluksessa tai sen käytössä saattaa esiintyä käyttökatkoja tai 
häiriöitä, esimerkiksi huoltotöiden, jatkokehityksen tai muiden syiden (kuten 
sähkökatkoksen, laitteisto- tai ohjelmistovirheiden, tai datajohdoissa esiintyvien 
teknisten ongelmien) vuoksi, joiden seurauksena myös palveluun tallennettuja 
tietoja voidaan menettää. Palveluntarjoaja pyrkii kuitenkin turvaamaan MyBosch-
internetsovelluksen mahdollisimman keskeytyksettömän käytettävyyden.  

§ 2 Rekisteröityminen MyBosch-internetsovellukseen 

1. Voidaksesi rekisteröityä MyBosch-internetsovellukseen Sinun täytyy olla täysi-
ikäinen. Alaikäiset, ja henkilöt, joiden käyttöoikeus on pysyvästi estetty, eivät voi 
käyttää sovellusta. Rekisteröinnin aikana Sinua pyydetään määrittämään 
käyttäjätietosi, jotka koostuvat itse valitsemastasi käyttäjätunnuksesta, 
vapaavalintaisesta salasanasta sekä sähköpostiosoitteestasi. 

2. Rekisteröitymisen voi tehdä myös käyttämällä tarjottujen sosiaalisten medioiden, 
esimerkiksi Facebookin, Twitterin ja Google+:n (joko yksittäin ja/tai yhdessä 
"Social ID") käyttäjätietoja. Tällöin rekisteröityminen tapahtuu valitun sosiaalisen 

median palveluntarjoajan käyttäjätunnuksella ja salasanalla MyBosch-
internetsovellukseen luotavan oman käyttäjätunnuksen ja salasanan sijaan. 
Voidakseen rekisteröityä jonkin sosiaalisen median palvelun avulla, Käyttäjän 
täytyy olla rekisteröityneenä kyseisen palvelun käyttäjäksi ja hyväksyä myös 
kyseisen palvelun käyttö- ja muut ehdot. 

3. Pidätämme itsellämme oikeuden päättää Käyttäjien hyväksymisestä palveluun. 
Mikäli rekisteröitymisesi palveluun on hyväksytty, lähetämme sinulle vahvistuksen 
sähköpostitse. Sinun on aktivoitava rekisteröityminen sähköpostissa olevan linkin 
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kautta.  Aktivoidessasi rekisteröitymisen sitoudut noudattamaan näitä MyBosch-
sovelluksen käyttöehtoja ja käyttämään MyBosch-internetsovellusta näiden 
käyttöehtojen puitteissa.  

4. Jokainen käyttäjä voi rekisteröityä MyBosch-internetsovellukseen vain kerran. 
Käyttäjätiliä tai käyttäjätietoja ei voi siirtää sivullisille. Emme tarkista 
henkilöllisyyttäsi emmekä antamiasi tietoja rekisteröinnin yhteydessä, emmekä 
vastaa Käyttäjien meille antamien tietojen oikeellisuudesta.  

MyBosch-internetsovelluksessa voidaan käyttää vain yhtä Social ID:tä kerrallaan.  

5. Voit muokata käyttäjäprofiiliasi yksilöllisesti näiden käyttöehtojen ja MyBosch-
sovelluksen tarjoamissa puitteissa omien mieltymystesi mukaan. Tarkemmat tiedot 
voit katsoa kyseisen palvelun kuvauksesta.  

§ 3 Vastuu käyttäjätiedoista 

1. Sinun on pidettävä käyttäjätietosi, salasana mukaan lukien, salassa, etkä saa 
luovuttaa niitä sivullisille.  

2. Sinun on varmistettava, että ainoastaan Sinä itse tai valtuuttamasi henkilöt 
käyttävät käyttäjätietojasi ja käytettävissä olevia palveluita. Jos epäilet, että 
käyttäjätietosi ovat sivullisten hallussa, ilmoita asiasta Palveluntarjoajalle 
viipymättä. 

Olet itse vastuussa kaikesta Sinun käyttäjätiedoillasi tapahtuvasta käytöstä 
ja/tai muusta toiminnasta. 

§ 4 Käyttäjätietojen esto 

1. Voimme estää pääsysi MyBosch-internetsovellukseen oman harkintamme mukaan 
kokonaan tai osittain joko väliaikaisesti tai pysyvästi, silloin kun meillä on 
konkreettista syytä epäillä, että rikot tai olet rikkonut näitä käyttöehtoja ja/tai 
voimassa olevia lakeja, tai jos meillä on muu perusteltu syy estää pääsysi 
sovellukseen. Estosta päättäessämme otamme kohtuullisella tavalla huomioon 
Sinun oikeutetun intressisi. Mikäli huomautuksesta huolimatta rikot näitä 
käyttöehtoja toistuvasti, pidätämme itsellämme oikeuden estää pääsysi pysyvästi 
ja sulkea Sinut jatkossa MyBosch-internetsovelluksen ulkopuolelle. 

2. Jos käyttöoikeutesi estetään pysyvästi, Sinulle ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.  

3. Jos esto on väliaikainen, käyttöoikeus otetaan uudelleen käyttöön estoajan 
päätyttyä tai eston syyn lakattua, ja Sinulle ilmoitetaan asiasta sähköpostitse. 
Pysyvästi estettyä käyttöoikeutta ei voida ottaa uudelleen käyttöön. 

§ 5 Käytön lopettaminen 

1. Voit milloin tahansa lopettaa palvelun käytön ja poistaa rekisteröitymisesi Bosch 
Global ID:n kautta. Lisäksi pidätämme itsellämme oikeuden irtisanoa 
käyttösopimus neljäntoista (14) kalenteripäivän irtisanomisajalla. 

2. Mikäli käyttösopimus irtisanotaan Bosch Global ID:n kautta, meillä on oikeus 30 
kalenteripäivän kuluttua irtisanomisen voimaantulosta lukien ja mahdollisten 
lakisääteisten moiteaikojen kuluttua umpeen tuhota peruuttamattomasti kaikki 
rekisteröitymiseen ja käyttöön liittyvät tiedot. Henkilötietoja koskevat ensisijaisesti 
tietosuojasäännökset, jotka voivat edellyttää tietojen tuhoamista jo aiemmin.  

§ 6 Sallitun käytön laajuus, käyttösäännöt ja käytön valvonta 

1. Käyttöoikeutesi rajoittuu palveluihin, joita on mahdollista käyttää MyBosch-
internetsovelluksen kautta (mahdollisesti Social ID:n avulla), sekä kulloinkin 
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saatavilla olevien toimintojen käyttöön näiden käyttöehtojen puitteissa. 

2. Olet itse vastuussa siitä, että Sinulla on käytössäsi palveluiden käyttämiseksi 
tarvittavat tekniset laitteet (esimerkiksi laitteisto, verkkoselain ja internetyhteys). Me 
tai palvelujen tarjoajat emme ole velvollisia antamaan tähän liittyvää neuvontaa. 

3. Meillä on oikeus käyttää ja hyödyntää lain sallimissa rajoissa meille luovuttamiasi 
tai palvelun käytön perusteella muodostettuja tietoja siltä osin kuin ne eivät ole 
henkilötietoja.  

§ 7 Immateriaalioikeudet ja vastuu sivullisten tuottamasta sisällöstä 

1. MyBosch-internetsovelluksessa tarjottava sisältö on suurimmaksi osaksi meidän, 
asiakkaidemme tai muiden tahojen immateriaalioikeuksien tai muiden oikeuksien 
alaisia. Saat käyttää näitä sisältöjä vain näiden käyttöehtojen mukaisesti sekä 
MyBosch-internetsovelluksessa ilmoitetuissa puitteissa. 

2. MyBosch-internetsovelluksessa käytettävissä olevat palvelut voivat olla 
palveluntarjoajan, muiden käyttäjien tai kolmansien osapuolten tarjoamia.  
Käyttäjien ja muiden sivullisten tuottamasta sisällöstä käytetään jäljempänä 
yhteistä nimitystä "Sivullisten sisällöt".  

3. Emme tarkasta Sivullisten sisältöjen täydellisyyttä, oikeellisuutta emmekä 
lainmukaisuutta emmekä siksi ota vastuuta tai takaa Sivullisten sisältöjen 
täydellisyyttä, oikeellisuutta, lainmukaisuutta emmekä ajankohtaisuutta. 
Tämä koskee myös Sivullisten sisältöjen laatua ja niiden soveltuvuutta 
tiettyyn tarkoitukseen. 

§ 8 Tietosuoja ja luottamuksellisuus 

Laatuvaatimuksiimme kuuluu käsitellä henkilötietojasi vastuullisesti. Siksi 
keräämme, käsittelemme ja käytämme niitä vain, jos Sinä olet antanut meille siihen 
suostumuksesi tai jos käsittelyyn on jokin muu laillinen peruste. Tietojesi käytöstä 
kerromme tarkemmin tietosuojaehdoissamme. 

§ 9 Vastuunrajoitukset 

1. Emme ota vastuuta MyBosch-internetsovelluksen käytön puitteissa tapahtuvista 
lievistä, huolimattomuudesta johtuvista velvollisuuksien rikkomisista, mikäli 
vahingot eivät koske henkeä, ruumiinvammaa tai terveyttä taikka takuita tai 
tuotevastuulakien mukaisia vaatimuksia.  

Vastaamme kuluttaja-asiakkaillemme aiheutuneista vahingoista kuluttajansuojalain 
mukaisesti. 

2. Nämä rajoitukset koskevat palveluntarjoajan lisäksi sen elimiä, avustajia, ja 
erityisesti työntekijöitä. 

§ 10 Näiden käyttöehtojen muutokset ja sopimussuhteen siirtäminen 

1. Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa myös 
koskien voimassa olevia sopimussuhteita. Sinulle ilmoitetaan näistä muutoksista 
sähköpostitse vähintään 30 kalenteripäivää ennen muutosten suunniteltua 
voimaantuloa. Mikäli et vastusta aiottuja muutoksia 30 päivän kuluessa 
tiedoksiannon saapumisesta lukien, ja mikäli jatkat palvelujen käyttöä tämän 
jälkeen, muutosten katsotaan olevan sitovia 30 päivän määräajan päättymisestä 
lukien. Mikäli vastustat käyttöehtojen aiottuja muutoksia, sopimus jatkuu olemassa 
olevin ehdoin. Tässä tapauksessa meillä voi kuitenkin olla oikeus päättää 
käyttöoikeus § 5:n mukaisesti. Muutosilmoituksessa Sinulle kerrotaan oikeudestasi 
vastustaa muutoksia sekä tämän oikeuden käyttämiseen mahdollisesti liittyvistä 
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seurauksista. 

2. Meillä on oikeus siirtää näiden palveluiden käyttöön liittyvät sopimukset Robert 
Bosch Power Tools GmbH:lle, jolloin Robert Bosch Power Tools GmbH tulee 
tilallemme Sinun kanssasi tehtyyn sopimukseen,  

§ 11 MyBosch-internetsovelluksen muutokset 

Meillä on milloin tahansa oikeus muuttaa tai lakkauttaa MyBosch-
internetsovelluksen ilmaisia palveluita, ja tarjota uusia palveluja käyttöön 
maksuttomasti tai maksullisesti. Ilmoitamme sinulle näistä muutoksista. 

§ 12 Yleiset ehdot 

1. Tarkat tiedot meistä MyBosch-internetsovelluksen rekisteröitymissivujen 
ylläpitäjänä saat julkaisutiedoistamme. 

2. Tähän sopimukseen sovelletaan Saksan lakia kuitenkaan rajoittamatta kuluttaja-
asiakkaidemme kuluttajansuojalain ja muun lainsäädännön mukaisia oikeuksia. 

3. Tähän sopimukseen liittyvät riidat elinkeinonharjoittajien kanssa ratkaistaan 
Palveluntarjoajan kotipaikan tuomioistuimessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin 
halutessaan oikeus nostaa kanne myös elinkeinonharjoittajan kotipaikan 
tuomioistuimessa.  

4. Jos jokin näiden käyttöehtojen ehdoista ei ole pätevä tai menettää pätevyytensä, 
asia ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen. Tällaisessa tilanteessa 
sopijaosapuolet ovat velvollisia osallistumaan sellaisten ehtojen luomiseen, joilla 
saavutetaan taloudellisesti mahdollisimman lähelle pätemätöntä ehtoa yltävä, 
lainvoimainen tulos. Edellä mainittu koskee vastaavasti myös mahdollisten 
sopimusaukkojen sulkemista. 


