Sopimusehdot
Seuraavat käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö koskevat heti käyttäjiä, jotka rekisteröityvät SumUp
Laskut -palveluun 1. huhtikuuta 2020 alkaen.

1. Näiden ehtojen aihe ja soveltamisala
1. Nämä ehdot sääntelevät oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka liittyvät tarjoajan, SumUp Limited,
(jäljempänä palveluntarjoaja, “SumUp”), osa SumUp S.A.R.L. Group Companies - SumUp
Groupia, ja käyttäjän SumUp Laskut -palvelun käyttöön. Toimittaakseen SumUp Laskut -palvelua
SumUp käyttää SumUp Groupin yksikön Debitoorin palveluja - Debitoor Ireland Limited, Block 8,
Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland (”Debitoor”)
2. Tarjoajan palvelu koostuu pääasiallisesti mahdollisuuden tarjoamisesta käyttää palvelua
Internetin välityksellä palveluntarjoajan vaikutuspiirissä olevilla palvelimilla, joihin käyttäjä saa
käyttöoikeudet siltä osin kuin on tarpeen. Käytettäessä ohjelmistoa palveluna (Software as a
Service, SaaS) käyttäjä voi syöttää tietoja ja käyttää erilaisia toimintoja. SumUpin Groupin
yksikön Debitoor palveluja ovat muun muassa verkkosivusto, Debitoor-sovellus,
mobiilisovellukset, blogi, uutiskirje, keskustelupalsta ja ohjeosio.
3. Palvelun ongelmattoman käytön ehtona on luotettava jatkuva Internetyhteys palveluntarjoajan
palvelimiin asti. Asiakkaan on muodostettava tämä yhteys laitteensa avulla.
4. Vain palveluntarjoajan käyttöehdot pätevät. Palveluntarjoaja ei tunnusta käyttäjän antamia
ristiriitaisia tai erilaisia ehtoja, ellei niiden pätevyydestä ole nimenomaisesti sovittu kirjallisesti.
Jos ehdot ovat ristiriitaisia, nykyisiä ehtoja sovelletaan edelleen.

2. Sopimuksen solmiminen
1. Ellei toisin ole erikseen nimenomaisesti sovittu, sopimus solmitaan vasta, kun
rekisteröintiprosessi on saatu onnistuneesti päätökseen.
2. Käyttäjällä on mahdollisuus tulostaa ja lukea sopimuksen teksti rekisteröintiprosessin aikana ja
ennen sopimuksen solmimista.
3. Käyttäjällä ei ole oikeutta tehdä sopimusta. Palveluntarjoaja voi vapaasti hylätä minkä tahansa
käyttäjän tarjouksen sopimuksen solmimisesta ilmoittamatta syytä.
4. Rekisteröitymällä millä tahansa SumUpin verkkosivustolla tarjottuihin palveluihin hyväksyt alla
selostetut tilausehdot (”Ehdot”), mukaan lukien suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn ja
jakamiseen tarpeen mukaan SumUpin palvelun tarjoamiseksi sinulle, aina kaiken
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
5. Lisäviestinnän hyväksymistä vain SumUp-yritysryhmältä, ei vaadita tilauksesi alkamiseen, mutta
sitä suositellaan parhaan mahdollisen kokemuksen saamiseksi. Tällaisessa viestinnässä jaeltava
tieto on liiketoimintaan liittyvää.
6. Käyttääksesi palvelujamme sinun on hyväksyttävä täysin tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot.
Hyväksymällä käyttöehdot ja tietosuojakäytännön myönnät lukeneesi ja ymmärtäneesi ne.
7. Rekisteröinnin edellytyksenä on, että käyttäjä on täysivaltainen, vähintään 18-vuotias ja yrittäjä,
freelancer tai yrittäjä ja käyttää palveluja yksinomaan yrityskäyttöön. Alaikäisten
rekisteröityminen on kielletty. Oikeushenkilön tapauksessa sellaisen luonnollisen henkilön on
suoritettava rekisteröinti , jolla on rajoittamaton oikeuskelpoisuus ja jolla on edustusvaltuutus.
8. Jos jokin yhtiö suorittaa kirjanpitoa kolmansille osapuolille hankkijan puolesta ja kolmas osapuoli
määritetään sopijapuoleksi, tilitoimisto on velvollinen ilmoittamaan kolmannelle osapuolelle
etukäteen ehdot ja tilaamaan vain suostumuksella ja edustusvaltuutuksella. Ellei näin tapahdu,
se oikeuttaa palveluntarjoajan irtisanomaan sopimuksen ilman irtisanomisaikaa.

3. Palveluntarjoajan palvelut
1. Palveluntarjoaja tarjoaa käyttäjille erilaisia kirjanpito- ja laskutuspalveluja.
2. Palvelujen sisältöä ja laajuutta säätelevät vastaavat sopimukset, lisäksi yksinomaan niiden
palvelun toiminnallisuuksien mukaan, jotka on selostettu sopimuksen solmimisen yhteydessä
palvelun tarjoajan verkkosivustolla.

3. Palveluntarjoaja voi tarjota testiversioita testikäytön muodossa. Palvelun käyttö on ilmaista
määritetyn testijakson aikana. Jos käyttäjä haluaa jatkaa palvelujen käyttöä kokeiluajan
päätyttyä, vaaditaan maksullinen sopimus.
4. Palveluntarjoajan tarjoamat palvelut sisältävät erityisesti "verkkolaskutuksen" ja "kirjanpidon"
alat, jotka tarjotaan tietyn ajanjakson aikana osana "tilausta".
5. Vain vastaavalla käyttäjällä on oikeus käyttää palvelua. Käyttäjätilin siirtäminen kolmansille
osapuolille tai muut käyttäjän kolmansille osapuolille tarjoamat käyttövaihtoehdot on kielletty, ja
ne oikeuttavat palveluntarjoajan irtisanomaan ilman irtisanomisaikaa.

4. Käyttäjien velvollisuudet
1. Käyttäjä on velvollinen antamaan todenmukaisia tietoja itsestään tai yrityksestään palvelun
käytön yhteydessä.
2. Palvelua käyttäessään käyttäjän on noudatettava sovellettavia lakeja ja pidättäydyttävä kaikesta
toiminnasta, joka haittaa tai liiallisesti rasittaa palvelun toimintaa tai sen taustalla olevaa teknistä
infrastruktuuria.
3. Käyttäjällä ei ole lupaa välittää sisäänkirjaustietojaan kolmansille osapuolille. Käyttäjä on
velvollinen käsittelemään sisäänkirjaustietojaan huolellisesti ja estämään sisäänkirjaustietojen
väärinkäyttö kolmansien osapuolten toimesta.
4. Käyttäjä on yksin vastuussa säilytysvelvoitteidensa noudattamisesta. Hän varmistaa tarvittaessa,
että hänen asiakirjansa ja tietonsa pysyvät laillisina ja että rahoitusviranomaisilla on tarvittava
pääsy niihin.

5. Ilmoitus peruuttamisoikeudesta
1. Palveluntarjoaja tarjoaa palvelujaan yksinomaan yrittäjille ja yrityksille.
2. Millekään palveluntarjoajan tarjoamien palvelujen käyttötarkoituksille ei ole peruuttamisoikeutta.

6. Sopimuksen kesto
1. Tilaus alkaa sopimuksen solmimisesta ja kestää toistaiseksi.
2. Mahdollinen testikäyttöoikeus päättyy automaattisesti kunkin testijakson lopussa. Testikäyttöön
ei tarvita erillistä ilmoitusta.

7. Hinnat ja maksuehdot, tilin estäminen, tilin poistaminen ja
hinnantarkistukset
1. Palveluntarjoaja tarjoaa palvelujaan erilaisina ilmaisina ja maksullisina tuotevariantteina. Sovitut
hinnat löytyvät voimassa olevista hinta- ja maksutiedoista.
2. Maksu maksullisesta liittymästä suoritetaan kuukausittain tai vuosittain tarjotun ja käyttäjän
valitseman sopimuksen kestosta riippuen, luottokortilla (Visa, MasterCard) tai suoraveloituksena
(SEPA). Laskutuskausi juoksee kuukauden tai yhden vuoden ajan etukäteen päivästä, jona
käyttäjä rekisteröityy onnistuneesti maksulliseen versioon. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden
esitellä mahdollisuuden ostaa tilauksia eri kausille (esim. neljännesvuosittain) tai ottaa käyttöön
muita laskutusmalleja tarjoavia palveluja (esim. käyttö).
3. Oikeus kyseisten käyttäjämaksujen maksuun erääntyy heti laskun vastaanottamisen jälkeen, ja
se vähennetään tai nostetaan luottokortilta tai pankkitililtä (maissa, joissa tämä on käytettävissä)
kuukausittain tai vuosittain liittymäsopimuksen päättymiseen saakka.
4. SumUp pidättää oikeuden muuttaa laskutusyksikkö SumUp ApS -konsernin toiseksi tytäryhtiöksi
tarpeen mukaan.
5. Kuukausittaisia tai vuotuisia maksuja ei palauteta, jos käyttäjä irtisanoo palvelun ennenaikaisesti.
Sopimuksen päätyttyä tuoteversiota voidaan käyttää kokonaisuudessaan sopimuskauden loppuun
saakka.
6. Ellei kuukausittaisia tai vuosittaisia liittymäkuluja voida veloittaa ajoissa luottokortilta tai
pankkitililtä, esimerkiksi tilin riittämättömän katteen vuoksi, käyttäjän pääsy laskutus- ja
kirjanpitojärjestelmään estetään välittömästi. Kun maksu on vastaanotettu, pääsy järjestelmään
vapautetaan. Kulu 20,00 € hylättyä maksua kohti veloitetaan käyttäjältä. Käyttäjän on tällöin
siirrettävä kokonaissumma palveluntarjoajan pankkitilille neljän arkipäivän kuluessa.
7. Jos käyttäjä poistaa tilin ennen sopimuksen päättymistä, tili poistuu käytöstä heti poistamisen
jälkeen. Tässä tapauksessa, ja vaikka luodaan uusi tili, jäljellä olevaa juoksuaikaa ei voida
hyvittää tai hyvittää uudelle tilille. Jäljellä olevien summien palauttamatta jättäminen pätee myös

siinä tapauksessa, että palveluntarjoaja laillisesti irtisanoo sopimuksen ilman irtisanomisaikaa
palvelujen sopimuksenvastaisen käytön vuoksi.
8. Käyttäjä hyväksyy sen, että sähköpostia (käyttäjän antamalla sähköpostiosoitteella) käytetään
laskujen ja maksumuistutusten lähettämiseen.
9. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa sovittuja maksuja harkintansa mukaan. Tällainen
hinnanmuutos on sallittu vain kerran kalenterivuodessa, ja siitä on ilmoitettava tekstimuodossa
vähintään neljä viikkoa ennen kuin se tulee voimaan . Käyttäjä voi irtisanoa tämän
käyttäjäsopimuksen kuukauden kuluessa muutosilmoituksen vastaanottamisesta, siitä päivästä
lukien, jona maksujen korotus tulee voimaan.

8. Sopimuksen irtisanominen
1. Käyttäjä voi testata maksullista liittymää ilmaiseksi palveluntarjoajan määrittämän ajan
tarvittaessa. Erillistä irtisanomisilmoitusta ei tarvita. Jos käyttäjä ei ole toimittanut maksutietoja
testijakson päättymisen jälkeen, käyttäjälle ei aiheudu lisävelvoitteita tai kuluja.
2. Käyttäjät voivat lopettaa tilauksen ilman irtisanomisaikaa vastaavan kuukauden tai vuoden (tai
muiden laskutuskausien) lopussa, käyttäjän valitsemasta kestosta riippuen. Peruutuksen voi
tehdä kohdassa Asetukset > Ohjelmat ja hinnat > Peruuta tilaukseni. Ellei tämä ole mahdollista
tai kohtuullista käyttäjälle, irtisanomisesta voi vaihtoehtoisesti ilmoittaa tekstimuodossa
sähköpostitse palveluntarjoajalle.
3. Joissakin tapauksissa käyttäjä voi valita vuotuisen tai kuukausittaisen tilauksen. Jos käyttäjä
haluaa vaihtaa kuukausittaisesta vuotuiseen tilaukseen, tämä on mahdollista seuraavan
laskutuskuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen. Tilausta jatketaan tällöin automaattisesti
yhdellä vuodella, ja vuosimaksu erääntyy heti laskun vastaanottamisen jälkeen. Vuotuisen
tilauksen voi peruuttaa kuluvan tilausvuoden viimeiseen päivään saakka. Sama pätee
vaihtamiseen kuukausittaisesta tai vuotuisesta tilauksesta toiseen kuukausi- tai vuositilaukseen.
Jos käyttäjä vaihtaa vuositilauksesta kuukausitilaukseen, tämä on mahdollista tilausvuoden
viimeiseen päivään saakka ja seuraavan tilausvuoden ensimmäisestä päivästä alkaen, jos
kuukausitilaus on saatavissa. Tilaus jatkuu sitten automaattisesti kuukausittaisena. Vastaava
menetelmä pätee, jos palveluntarjoaja ottaa käyttöön eri laskutuskauden.
4. Kummankin osapuolen oikeus irtisanoa ilman irtisanomisaikaa säilyy ennallaan.
5. SumUp pidättää oikeuden poistaa asiakastiedot sopimuksen päättymisen jälkeen riippumatta
päättymisen syystä. SumUp ei ole velvollinen säilyttämään mitään asiakastietoja sen jälkeen.
SumUp säilyttää vain vähimmäisajaksi vaaditut tiedot asianomaisten lakisääteisten vaatimusten
noudattamiseksi tilauksen päättymisen jälkeen.
6. SumUp varmistaa, että se toimii aina yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR-asetus) ja kaikkien
lainsäädännöllisten tietosuojavaatimusten mukaisesti.

9. Takuu ja palvelujen saatavuus
1. Sovellus ja palvelu tarjotaan sellaisinaan, ja SumUp kiistää nimenomaisesti kaikki muut
väittämät, takuut, varaumat tai muut lain tarkoittamat, rinnakkaiset tai muut ilmaistut tai
oletetut ehdot, mukaan lukien esimerkiksi oletetut takuut, varaumat tai muut ehdot koskien
tyydyttävää laatua, soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai kohtuullista huolellisuutta ja
taitoa.
2. SumUpilla on oikeus tehdä toiminnallisia muutoksia järjestelmään parannuksia varten tai muutoin
(esimerkiksi kehittämällä tai korvaamalla teknisiä laitteita, ylläpitoa tai päivittämällä
ohjelmistoja) ilmoittamatta siitä etukäteen asiakkaalle. Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen
keskeyttää pääsy järjestelmään, yleensä klo 21.00–06.00 CET. Asiakkaalle Ilmoitetaan etukäteen
tällaisesta keskeytyksestä, jos mahdollista. SumUp ei ole vastuussa tämän keskeytyksen
mahdollisista seurauksista.
3. Palveluntarjoaja ei ota mitään vastuuta yhteyden palvelimiinsa toimivuudesta sähkökatkoissa
eikä palvelimien, jotka eivät kuulu sen vaikutuspiiriin, vikaantumisista.

10. Käyttöoikeudet
1. Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle tämän sopimuksen voimassaoloajaksi yksinkertaisen,
alueellisesti rajoittamattoman, ei-siirtokelpoisen, ei-alilisensoitavissa olevan ja henkilökohtaisen
oikeuden käyttää palveluntarjoajan käyttämää SumUpin ohjelmistoa palvelujensa tarjoamiseen
näiden yleisten käyttöehtojen tarkoittaman mukaisesti.
2. Käyttäjällä on oikeus käyttää palveluntarjoajan IT-järjestelmissä käytettävää ohjelmistoa
tietojensa käsittelemiseen.
3. Käyttäjä saa käyttää käsittelyohjelmistoa vain omiin liiketarkoituksiinsa ja vain oman
henkilöstönsä toimesta.

4. Asiakkaalle ei luovuteta mitään immateriaalioikeuksia. Järjestelmään liittyvät yksilöllisesti
mukautetut ohjelmistot pysyvät myös SumUpin omaisuutena, jollei toisin sovita.
5. Kaiken asiakkaan palvelimelle lataaman aineiston ja kaikkien asiakastietojen suhteen asiakas
myöntää SumUpille, sen toimittajille ja alihankkijoille yksinoikeudettoman, maailmanlaajuisen,
peruuttamattoman oikeuden sovelluksen ja kaikkien siihen liittyvien tarvittavien palvelujen
tarjoamiseen asiakkaalle. Asiakas vakuuttaa ja takaa, että mikään palvelimelle ladattu aineisto
tai asiakkaan tiedot eivät loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia tai immateriaalioikeuksia
eivätkä sisällä mitään säädytöntä, loukkaavaa, sopimatonta tai jonkin sovellettavan lain vastaista
aineistoa.
6. SumUpilla on oikeus luovuttaa oikeutensa ja velvollisuutensa asiakasta kohtaan konserniyhtiölle
tai kolmannelle osapuolelle. Jos asiakas suostuu suhteen laajentamiseen sallimalla
markkinointipalvelut, nämä aineistot koskevat vain SumUp S.A.R.L.:n konserniyhtiöihin liittyviä
yksiköitä.
7. Asiakas hyväksyy sen, että SumUpilla on oikeus käyttää alihankkijoita kaikissa asioissa, myös
sovelluksen toteuttamiseen ja käyttöön sekä asiakastietojen tallentamiseen.
8. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen toimittamaan käyttäjälle ohjelmiston lähdekoodia.
9. Sovellus ja kaikki sen tarjoamat tiedot, lukuun ottamatta asiakkaan tietoja, ovat tekijänoikeuden
ja muiden immateriaalioikeuksien suojaamia ja SumUp Groupin yksikön omistamia tai sille
lisensoituja. Asiakkaan tällaisen immateriaaliomaisuuden kehitelmät tai mukautukset kuuluvat
SumUp Groupiille. Asiakkaan tulee ilmoittaa SumUpille kaikista SumUp Groupin
immateriaalioikeuksien tosiasiallisista tai epäillyistä loukkauksista ja sovelluksen luvattomasta
käytöstä, josta asiakas on tietoinen.

11. Yksityisyys ja asiakastiedot
1. Palveluntarjoajan on varmistettava, että käyttäjät keräävät, tallentavat ja käsittelevät
henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen sopimuksen toteuttamiseksi ja laissa sallittua
tai lainsäätäjän määräämää. Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja luottamuksellisina ja
sovellettavan tietosuojalainsäädännön määräysten mukaisesti eikä luovuta niitä kolmansille
osapuolille, ellei tämä ole välttämätöntä sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi ja/tai on laillinen
velvoite välittää ne kolmansille osapuolille.
2. Tietojen tarkastuksenkestävän käsittelyn varmistamiseksi tietojen luominen, muuttaminen ja
poistaminen käyttäjänimi- ja käsittelypäivämäärätiedoin kirjataan.
3. Palvelun käyttö voi edellyttää, että palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja käyttäjän puolesta.
Tätä varten tarvitaan erillinen sopimus henkilötietojen käsittelystä. Osapuolet sopivat, että
asiakas on SumUp Laskut -sovellukseen lähettämiensä tietojen rekisterinpitäjä ja että ne voivat
tarvittaessa muuttaa näitä tietoja tai poistaa ne. SumUp on aina tietojen käsittelijä, joka
käsittelee tietoja asiakkaan puolesta. Näiden ehtojen liitteenä osapuolet solmivat
tietojenkäsittelysopimuksen. SumUp tarjoaa osan SumUp Laskut -palvelusta SumUp Groupin
yksikön, Debitoorin, kautta.
4. Asiakas vahvistaa, että sillä on valtuudet määrätä SumUp käsittelemään kaikkia tällaisia tietoja
ja että kaikki annetut ohjeet ovat laillisia.
5. SumUp käsittelee asiakastietoja vain asiakkaan ohjeiden mukaisesti eikä omaan, luvattomaan
käyttöönsä.
6. Osapuolten välillä sovitaan, että asiakas omistaa kaikki tiedot, jotka se toimittaa SumUpille tai
sovellukseen. Sovellus sallii asiakkaan viedä sovelluksen hallussa olevia tietueita ja tietoja, ja
asiakas sitoutuu viemään kaikki tiedot ennen tilauksensa päättymistä.
7. SumUp jakaa tietoja tietojenkäsittelyä varten vain sikäli kuin on tarpeen palvelujen tarjoamiseksi
asiakkaalle tai jos jokin tuomioistuin tai sääntelyviranomainen sitä vaatii ja siinä tapauksessa
vain tarvittavassa laajuudessa.
8. Jos SumUpia vaaditaan jakamaan tietoja ETA-alueen ulkopuolelle tai alueille, joita Euroopan
komissio ei ole ennakolta hyväksynyt, varmistamme sen, että nämä alihankkijana toimiva
käsittelijät ylläpitävät täysin riittävää tietosuojatasoa.
9. Asiakas hyväksyy sen, että sen pankin sille myöntämän pankkitositteen jäljennös voidaan
tallentaa SumUpin tietokantaan ja ulkoiseen tietokantaan. Asiakas suostuu myös siihen, että
asiakkaan pankista pankkisyötteen kautta haetut tiedot ovat saatavilla ja että ne tallennetaan
järjestelmään.
10. SumUp pitää luottamuksellisina kaikki asiakkaan luottamukselliset tiedot, jotka asiakas toimittaa
SumUpille, paitsi silloin, kun nämä tiedot ovat tulleet julkisuuteen muulla tavalla kuin tämän
lausekkeen rikkomuksella, tai jos SumUp on saanut tiedot kolmannelta osapuolelta ilman
luottamuksellisuusvelvollisuutta, tai jos jokin sääntely- tai hallintoelin tai toimivaltainen
tuomioistuin vaatii tietojen luovuttamista , ja siinä tapauksessa vain siinä määrin kuin on
tarpeen.

11. SumUpin tulee suorittaa kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset turvatoimet asiakastietojen
turvallisen ja varman käsittelyn varmistamiseksi ja järjestelmätietojen tapaturmaisen tai
laittoman tuhoutumisen, menettämisen tai hävikin estämiseksi ja näiden tietojen joutumisen
luvattoman osapuolen käsiin tai väärinkäytön tai muutoin tietosuojalainsäädännön vastaisella
tavalla käsittelyn estämiseksi. SumUpin tulee noudattaa kaiken sovellettavan
tietosuojalainsäädännön mukaisia velvoitteitaan tietojen käsittelijänä ja pitää yleistä tietosuojaasetusta erityisenä ohjenuoranaan.
12. Jos käyttäjältä saadaan tietosuojaa koskevat suostumukset osana palveluntarjoajan palvelujen
käyttöä, huomautetaan, että käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa ne.
13. Lisäksi viittaamme tietosuojakäytäntöömme, joka ovat saatavissa SumUp Laskut -palvelussa.

12. Muutokset palveluihin
1. Palveluntarjoaja mukauttaa määräajoin tarjottuja palvelujaan omasta harkinnastaan tekniikan
kehitykseen ja markkinatarpeisiin, jotta aiottu käyttö voidaan toteuttaa tuotekuvauksen
mukaisesti. Tämä voi muuttaa palvelun sisältöä, kuten tuoda uutta tai muuttunutta
toiminnallisuutta ja mukautuksia uusiin tekniikoihin. Koska nämä muutokset ovat ratkaisun
luonteisia, käyttäjä ei voi saada tästä oikeuksia tai saatavia.
2. Palveluntarjoajalla on myös oikeus tuoda uusia palveluja saataville maksua vastaan ja lopettaa
ilmaisten palvelujen tarjoaminen. Lisäksi palveluntarjoaja voi lisätä maksullisia palveluja
nykyisten maksullisten liittymien lisäksi. Maksullisia palveluita muuttaessaan palveluntarjoaja
kiinnittää erityistä huomiota käyttäjien oikeutettuihin etuihin ja ilmoittaa muutoksista hyvissä
ajoin.

13. Vastuunrajoitus
1. Korvaussaamiset sopimusrikkomuksista ja laittomista toimista voidaan suorittaa vain, jos on
näyttöä SumUpin ja/tai sen asiamiesten tahallisesta törkeästä tuottamuksesta. Edellä mainittu
vastuuvapauslauseke ei koske olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomista.
2. Lisäksi SumUpin korvausvastuu pysyy ennallaan myös henkilövahinkojen ja velvoittavien
lainsäännösten kohdalla.
3. Palveluntarjoajalla ei ole korvausvastuuta ilmaisista palveluista 1 ja 2 kohdissa määritetyn
vastuun ylimenevältä osalta.
4. SumUp ei ole vastuussa palvelun häiriöistä, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä, etenkin
maailmanlaajuisten tietoliikenneverkkojen vikaantumisen tai ylikuormituksen aikana. Tästä
syystä asiakas ei voi vaatia palveluvelvoitteensa supistamista.
5. SumUp ei ole vastuussa palveluistaan julkaistuista tiedoista. Lähettäjä vastaa niiden
paikkansapitävyydestä, täydellisyydestä ja ajantasaisuudesta.
6. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tietojen menetyksestä siltä osin kuin vahinko johtuu siitä, että
käyttäjä ei ole noudattanut lakisääteisiä säilytysvelvoitteitaan (katso näiden yleisten
käyttöehtojen osio 4.4), joten kadonneita tietoja ei voida palauttaa kohtuullisin keinoin.
7. SumUp ei ole vastuussa vahingoista, joita asiakkaalle voi aiheutua tietojen lähetyksessä
turvatoimien puuttumisen vuoksi.
8. Kaikki vahinkovastuut rajoittuvat vuosimaksun määrään. Tietojen menetyksestä johtuva
vahinkovastuu rajoittuu määrään, joka olisi aiheutunut, jos tietosuoja olisi ollut asianmukainen,
mutta se ei saa kuitenkaan ylittää vuosimaksua.
9. Asiakkaan mahdolliset korvausvaatimukset vanhenevat vuoden kuluttua vahingon
tapahtumisesta. Tämä rajoitus ei päde, jos SumUp on toiminut törkeän tuottamuksellisesti tai
tahallaan.
10. Tuotevastuulain mukainen vastuu pysyy ennallaan.

14. Muutokset käyttöehtoihin
1. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa siten, että muutos
pätee jopa olemassa olevissa sopimussuhteissa, edellyttäen, että tämä muutos, palveluntarjoajan
edut huomioon ottaen, on käyttäjälle kohtuullinen; näin erityisesti silloin, kun muutoksella ei ole
merkittäviä oikeudellisia tai taloudellisia haittoja käyttäjälle, esim. muutokset
rekisteröintiprosessissa tai yhteystiedoissa.
2. Palveluntarjoaja ilmoittaa rekisteröidyille käyttäjille kaikista muista käyttöehtojen muutoksista
vähintään neljä viikkoa ennen muutosten suunniteltua voimaantuloa. Muutoksista ilmoitetaan
käyttäjälle sähköpostitse. Ellei käyttäjä vastusta sitä neljän viikon kuluessa ilmoituksen
vastaanottamisesta, käyttösopimus jatkuu muutosten voimaantultua muuttunein käyttöehdoin.
Palveluntarjoaja ilmoittaa muutosilmoituksessa käyttäjälle tämän vastustamisoikeudesta ja

vastalauseen seuraamuksista. Vastalauseen tapauksessa palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa
sopimussuhde käyttäjän kanssa muutosten suunnitellun voimaantulon yhteydessä.

15. Loppusäännökset
1. Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Irlannin lakeja, niitä tulkitaan Irlannin lakien mukaisesti, ja
Irlannin tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista näitä sopimusehtoja ja/tai niiden
aihetta koskevat riidat.
2. Jos käyttäjä on kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erityisrahasto,
palveluntarjoajan kotipaikka on yksinomainen oikeuspaikka kaikissa sopimussuhteista johtuvissa
riita-asioissa.
3. Jos näiden käyttöehtojen yksittäiset säännökset ovat mitättömiä tai muuttuvat mitättömiksi,
tämä ei vaikuta jäljellä olevien säännösten lainvoimaisuuteen.

