
 

 

TEENUSELEPINGU TINGIMUSED 

(Android toodetes kasutatava Nokia WiFi rakenduse jaoks) 

 

Käesolev dokument on õiguslik leping individuaalselt teie, kui te sõlmite selle enda nimel, 

või teie ettevõtte või organisatsiooni, kui te sõlmite selle vastava juriidilise isiku nimel 

(edaspidi: teie, te), ning Nokia Apps Distribution LLC ja tema allpool nimetatud 

sidusettevõtete (litsentsiandja) vahel, mis reguleerib Nokia WiFi seadmes (seade) 

kättesaadavate või lubatud teenuste ja ressursside (teenused), Nokia WiFi 

tarkvararakenduse (litsentseeritud rakendus), Nokia WiFi veebilehe (veebileht), 

koduportaali või seadmetesse paigaldatud mistahes tarkvara (tarkvara) kasutamist teie 

poolt. Sidusettevõte on juriidiline isik, mida kontrollib litsentsiandja, mis kontrollib 

litsentsiandjat või mis on litsentsiandjaga sama kontrolli all, kusjuures „kontroll“ tähendab 

enam kui 50% otsest või kaudset osalust või hääleõigust juhatajate või samaväärsete 

isikute valimisel seni, kuni kestab selline õigus või sellega samaväärne mõju ettevõtte 

juhtimise üle. 

Teenuste allalaadimise, paigaldamise või kasutamisega nõustute te teenuselepingu 

(teenuseleping) tingimusi järgima. Kui te ei nõustu selle lepingu tingimusi täitma, siis ei ole 

teil õigust teenuseid kasutada ja te peate eemaldama teenused kõikidest seadmetest, kuhu 

need on laaditud.  Litsentsiandja võib lepingut mistahes ajal muuta. Lepingu uusima 

versiooni leiate igal ajal siit: www.nokia.com/wifi/legal/terms-of-service/. Jätame endale 

õiguse uuendada, muuta või asendada mis tahes osa käesolevatest teenusetingimustest, 

avaldades värskendused ja/või muudatused meie veebilehel. Teie kohustus on regulaarselt 

muudatusi meie veebilehelt kontrollida. Kui pärast muudatuste avaldamist jätkate teenuste 

kasutamist, loeme seda vastavate muutustega nõustumiseks. 

SEE LEPING SISALDAB KOHUSTUSLIKKU INDIVIDUAALSEST VAHEKOHTUMENETLUSEST JA 

KOLLEKTIIVSEST HAGIMISEST/VANDEKOHTU MENETLUSEST LOOBUMISE SÄTET PUNKTIS 

18. KOHALDATAVAS ULATUSES NÕUAB VASTAV SÄTE VAIDLUSTE LAHENDAMISEKS 

VANDEKOHTU MENETLUSE VÕI KOLLEKTIIVSE HAGI ASEMEL INDIVIDUAALSEL ALUSEL 

VAHEKOHTUMENETLUSE KASUTAMIST. 

Teenused ja teenustes või nende kaudu kättesaadav mistahes teave, andmed, tekst ja/või 

muud materjalid, sealhulgas kõik õigused, sealhulgas ilma piiranguteta omandiõigused ja 

intellektuaalomandi õigused, kuuluvad litsentsiandjale ja/või tema litsentsiandjatele ning 

neid kaitsevad rahvusvaheliste lepingute sätted ja kõik muud selle riigi kohaldatavad 

seadused, milles neid kasutatakse.  

 

Teenused litsentseeritakse, mitte ei müüda, teile ainult selle lepingu tingimuste kohaselt 

kasutamiseks, välja arvatud kui teenustega kaasneb eraldi litsentsileping, millisel juhul on 

ülimuslikuks sellise eraldi litsentsilepingu tingimused eeldusel, et olete selle eraldi 

litsentsilepinguga eelnevalt nõustunud. Kõik õigused, mida ei ole sõnaselgelt antud teile, 

kuuluvad litsentsiandjale.   

 



 

 

Teatud teenuste kasutamisele ja neis osalemisele ning seadme ostmisele teie poolt 

võidakse kohaldada lisatingimusi (lisatingimused), sealhulgas (1) litsentsiandja andmekaitse 

põhimõtted (vt punkt 6); (2) mistahes garantiisid või ostu lisatingimusi, mille litsentsiandja 

on teie seadmega kaasa pannud, sealhulgas riistvara piiratud garantii aadressil 

www.nokia.com/wifi/legal/warranty/; ja (3) mistahes lisatingimused, mida litsentsiandja võib 

aeg-ajalt kehtestada. Kui see leping ei vasta lisatingimustele, siis kohaldatakse vastavale 

teenusele või seadmele lisatingimusi. 

 

 

 

 

1. Litsentsi ulatus 

 

Litsentsiandja poolt litsentseeritud rakendusega seoses teile antud litsents kujutab endast 

piiratud, mitte-eksklusiivset, mitte-ülekantavat, tagasivõetavat ja mitte-võõrandatavat 

litsentsi litsentseeritud rakenduse kasutamiseks teile kuuluvates või teie poolt 

kontrollitavates mistahes seadmetes, mida kontrollib Androidi operatsioonisüsteem 

(Androidi toode). 

 

Litsentsiandja poolt tarkvaraga seoses teile antud litsents kujutab endast piiratud, mitte-

eksklusiivset, mitte-ülekantavat, tagasivõetavat ja mitte-võõrandatavat litsentsi tarkvara 

installeerimiseks ja kasutamiseks ühes või enamas seadmes, mille te litsentsiandjalt ostnud 

olete.  

 

2. Kasutuspiirangud ja teie õiguste piirangud 

Litsents ei luba teil litsentseeritud rakendust kasutada mistahes Androidi tootes või 

tarkvara kasutada mistahes seadmes või tootes, mis ei kuulu teile või mida te ei kontrolli 

ning teil ei ole lubatud teenuseid levitada ega neid üle võrgu kättesaadavaks muuta, mis 

võimaldaks nende samaaegset kasutamist mitmetes seadmetes, mis ei kuulu teile ega ei ole 

teie kontrolli all. Te ei tohi teenuseid välja rentida, liisida, laenuks anda, müüa, ümber jagada 

ega neid all-litsentseerida. Te ei tohi teenuseid, mis tahes uuendust või nende osa 

kopeerida (välja arvatud juhul, kui see on käesoleva litsentsiga selgesõnaliselt lubatud), 

dekompileerida, pöördprojekteerida, lahti võtta, muuta ega üritada tuletada selle lähtekoodi 

ega luua tuletuslikke rakendusi (välja arvatud ulatuses, milles eelnevalt toodud piirang on 

kehtiva seadusandluse poolt keelatud, või ulatuses, milles see on lubatud teenustes 

kasutatavate mis tahes avatud lähtekoodiga osade litsentsitingimustega). Te ei tohi 

teenuseid kasutada sarnase või konkureeriva veebilehe, rakenduse või teenuse loomiseks. 

Mistahes katset seda teha loetakse litsentsiandja ja tema litsentsiandjate õiguste 

rikkumiseks. Te nõustute, et kasutate teenuseid ainult viisil, mis vastab kõikidele 

kohaldatavatele seadustele, sealhulgas riigi või piirkonna, kus te elate või kus te teenused 

alla laadite või neid kasutate, kohalikele seadustele, sealhulgas autoriõiguse ja muude 

intellektuaalomandi õigustega seotud piirangutele. Te ei tohi eemaldada ega hävitada 

mistahes autoriõigust või muid intellektuaalomandi õigusi puudutavaid markeeringuid, mis 



 

 

sisalduvad teenustest ja/või on kaasas seadmetega. Te ei tohi teenuseid kasutada viisil, mis 

rikub mistahes kolmanda isiku õigusi, sealhulgas rikkuda või seadusevastaselt kasutada 

kolmanda isiku intellektuaalomandi õigusi, andmekaitseseadusi või muid õigusi. 

Kui te neid piiranguid rikute, võib litsentsiandja selle lepingu ilma etteteatamata lõpetada ja 

teid võidakse selle eest vastutusele võtta ja nõuda kahjude hüvitamist, ning te olete 

kohustatud kaitsma litsentsiandjat sellise rikkumisega põhjustatud kahjude eest. Teenused 

ei ole välja töötatud, toodetud ega mõeldud kasutamiseks mistahes keskkonnas, kus tõrge 

teenustes võib põhjustada surma, vigastuse või tõsise füüsilise või keskkonnakahju, nagu 

näiteks tuumaseadmete, lennukite navigatsiooni- või sidesüsteemide, lennuliikluse 

kontrollsüsteemide, elutegevuse funktsioonide säilitamise seadmete või relvasüsteemide 

projekteerimine või käitamine, või seadmete veebipõhiseks kontrollimiseks mistahes 

ohtlikus keskkonnas, mis nõuab veakindlat toimimist (üliohtlikud tegevused). Litsentsiandja 

ja edasimüüjad välistavad mistahes selgesõnalise või kaudse garantii üliohtlike tegevuste 

jaoks sobimise kohta. Te kinnitate, et ei kasuta teenuseid sellistel eesmärkidel. Te nõustute 

kaitsema litsentsiandjat mistahes kahjumi, vastutuse või kahjude eest, mida litsentsiandja 

kannab seetõttu, et te rikute eelmises lauses kirjeldatud garantiid ning ülalnimetatu 

litsentsiandjale hüvitama. 

 

Teenuste kasutamise võib ilma etteteatamata ajutiselt peatada hoolduseks ja remondiks, 

turvalisuse kaalutlustel, süsteemitõrke või muude asjaolude esinemisel ja mõne teenuse 

pakkumise võib litsentsiandja äranägemisel lõpetada. 

Ameerika Ühendriikides müüdavatel seadmetel ei ole CE-sertifikaati ja need on mõeldud 

kasutamiseks ainult USA-s.  Need seadmed vastavad USA FCC reeglite 15. osas toodud 

nõuetele. Seadme kasutamisel kehtib kaks alljärgnevat tingimust: (1) seadmed ei tohi 

tekitada kahjulikku sekkumist ja (2) seadmed peavad suutma vastu võtta kõik häired, 

sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.  

3. Uuenduste tingimused 

 

Litsentsiandja võib aeg-ajalt välja töötada paikasid, programmivigade parandusi, uuendusi, 

täiustusi ja muid teenuste toimimist parendavaid lahendusi, millega kaasnevad 

baasteenusega ühendatuse, seadistuse ja õhu teel edastatavad uuendused (uuendused). 

Selle litsentsi tingimused kohalduvad litsentsiandja poolt pakutavatele mistahes 

uuendustele, mis asendavad ja/või täiendavad algseid teenuseid, välja arvatud kui sellise 

uuendusega on kaasas eraldi litsents, millisel juhul kohaldatakse vastava litsentsi tingimusi. 

 

Teenuste kasutamisega nõustute selliste uuenduste automaatse allalaadimise ja 

installeerimisega, mis võidakse teie Androidi tootesse ja seadmetesse automaatselt alla 

laadida ja installeerida ilma selle kohta lisateadet esitamata või lisanõusolekut saamata. 

 

Kui te sellised uuendusi saada ei soovi, siis ainukesed võimalused nendest loobumiseks on 

(i) litsentseeritud rakenduse osas automaatsete uuenduste funktsionaalsuse väljalülitamine 



 

 

oma Androidi toote seadetes või litsentseeritud rakenduse kustutamine oma Androidi 

tootest või (ii) tarkvara uuenduste osas oma Nokia WiFi konto sulgemine ja seadmete 

kasutamise lõpetamine. Kui te hiljem eelpool nimetatud tagasi pöörate (nt lülitate sisse 

automaatsete uuenduste funktsionaalsuse oma Androidi tootes või hakkate oma seadet 

uuesti kasutama), siis olete aru saanud, et uuenduste automaatne allalaadimine ja 

installeerimine algab uuesti ja te nõustute selliste automaatsete uuendustega. Te kinnitate, 

et ulatuses, milles uuendusi automaatselt ei installeerita, võidakse teilt nõuda uuenduste 

installeerimist selleks, et saaksite teenuseid ja seadmeid edasi kasutada või nende kogu 

funktsionaalsusele ligi pääseda ning nõustute sellised uuendused viivitamatult 

installeerima. 

 

4. Tugi ja hooldus 

 

Litsentsiandja ei ole kohustatud teile tehnilist või muud tuge pakkuma, välja arvatud kui teie 

ja litsentsiandja olete selles kirjalikult eraldi kokku leppinud. Kui litsentsiandja sellist tuge 

pakub, siis mõistate ja nõustute, et tuge antakse „nagu on“ ja „nagu kättesaadav“ alusel 

ning litsentsiandjal ei ole sellise toega seoses mingeid kohustusi ega vastutust. 

 

5. VABA JA AVATUD LÄHTEKOODIGA TARKVARA 

 

Teenused sisaldavad vaba ja avatud lähtekoodiga tarkvara (free and open software; FOSS), 

millele kohaldatakse kolmandate isikute litsentside kohustusi. Teave avatud lähtekoodiga 

tarkvara kohta on toodud aadressil www.nokia.com/wifi/legal/open-source-software/, kus 

on näidatud litsents, mille alusel FOSS väljastati ning vajalikud kinnitused, selgitused ja/või 

teated.  Kui FOSS litsents (nagu näiteks GPL, LGPL ja Affero GPL), mis nõuab litsentsiandjalt, 

et ta annaks samasugused õigused isikutele, kellele me FOSS-i levitame, ei sätesta muud 

moodi, siis teie õigustele FOSS-i kasutada, kopeerida ja edasi levitada (kui see on 

asjakohane) kohaldatakse seda lepingut ja mitte algselt FOSS-ile kohaldatavat FOSS-i 

litsentsi.   

 

Pange tähele, et kui muudate Nokia tarkvara mis tahes viisil, sealhulgas, kuid mitte ainult, 

tarbijakujutise värskendamisega vastavalt saidil https://resources.nokia.com/asset/300001 

saadaolevatele juhistele, võib see mõjutada toodet ja mitte pikemaks otstarbeks sobiv. Teie 

garantii võib olla kehtetu (i) muude muudatuste korral, mida pole teinud Nokia volitatud 

tehnikud; või (ii) Nokia WiFi rakenduse, Nokia WiFi QSR Nokia WiFi ohutus- ja normatiivteabe 

või muude Nokia pakutavate juhiste kohane käsitsemine või kasutamine; 

Lisateabe saamiseks oma Nokia WiFi Beacon riistvaraseadmete kasutamise ja garantii kohta 

lugege juhiseid, mis on toodud tootepakendis olevates infolehtedes, ja lisateavet leiate 

veebisaidilt www.nokia.com/wifi/legal. 

 

 

6. Andmekaitse/nõusolek andmete kasutamiseks 

 



 

 

Litsentsiandjal võib olla vaja teile teenuste osutamiseks teie isikuandmeid koguda, kui te 

seadet ja teenuseid kasutate. Isikuandmed on andmed, mille alusel saab otseselt teie isiku 

tuvastada. Nendeks on muuhulgas teie e-posti aadress, ees- ja perekonnanimi, 

telefoninumber, IP-aadress, aadress ja mistahes muu teave, mis on seotud eelpool 

nimetatud isikuandmetega ja mida kogutakse automaatselt, kui te seadet ja teenuseid 

kasutate, nagu näiteks internetiteenuse pakkuja, võrgu ribalaiuse kasutamise statistika 

jne. Teenuste allalaadimise, paigaldamise või kasutamisega nõustute te järgima käesoleva 

punkti sätteid, litsentsiandja täielikke andmekaitse põhimõtteid, mis on kättesaadavad 

aadressil https://www.nokia.com/en_int/privacy ja täiendavat privaatsusavaldust, mis on 

kättesaadav aadressil www.nokia.com/wifi/legal/privacy/ Soovitame teil need andmekaitse 

põhimõtted regulaarselt üle vaadata. 

Litsentsiandja võib samuti koguda ja töödelda teavet teenuste allalaadimise, installeerimise 

ja/või kasutamise kohta teie poolt, et oma toodete kvaliteeti ja tööd parendada, sealhulgas: 

Allalaaditud, installeeritud ja/või kasutatud teenuste versioonid, silumisandmed, 

asukohateave ja muu kasutusteave ning kasutusandmete analüüsid teie seadme võrgust ja 

mistahes kogutud teave, mida kohaldatava seadusandluse kohaselt peetakse 

isikuandmeteks (ühiselt kasutusteave).  Te nõustute selgesõnaliselt sellise kasutusteabe 

kogumise, säilitamise, töötlemise ja kasutamisega litsentsiandja poolt. Teil on õigus 

nõusolek igal ajal tagasi võtta ja kasutusteavet parandada. Kasutusteave esitatakse 

litsentsiandjale anonüümselt. Litsentsiandja ei jaga teiega seotud kasutusteavet 

kolmandate isikutega välja arvatud kui litsentsiandjal (i) on selleks teie nõusolek; (ii) 

järeldab, et seadus seda nõuab või leiab heas usus, et sellisele kasutusteabele ligipääsemine 

ja selle säilitamine või avaldamine on mõistlikult vajalik litsentsiandja, tema kasutajate või 

avalikkuse õigustatud huvi kaitsmiseks; või (iii) litsentsiandja jagab seda anonümiseeritud 

või pseudonüümitud koondvormis. 

7. Tagasiside 

 

Võite litsentsiandjale omal riisikol ideesid ja/või ettepanekuid esitada (sealhulgas teateid 

vigade kohta teenustes) (tagasiside) ja litsentsiandjal ei ole sellise tagasisidega seoses 

ühtegi kohustust (sealhulgas konfidentsiaalsuskohustust). Te kinnitate, et teil on kõik 

tagasiside esitamiseks vajalikud õigused. Te aktsepteerite ja annate siinkohal 

litsentsiandjale täielikult tasutud, autoritasudest vaba, alaliselt tagasivõetamatu, 

ülemaailmse ja täielikult all-litsentseeritava õiguse ja litsentsi tagasisidet mitte-

eksklusiivselt kasutada, taasesitada, esitada, kuvada, levitada, kohandada, muuta, 

ümbervormindada, sellest tuletisu luua ja muud moodi ärilistel või mitte-ärilistel 

eesmärkidel rakendada ja eelpool toodud õigusi all-litsentseerida teenuste või sarnaste 

toodete või teenustega seoses, ja litsentsiandjal ei ole sellise tagasisidega seoses mingeid 

kohustusi (välja arvatud kui need on sätestatud kohaldatavates määrustes). 

 

8. Lepingu lõpetamine 

 

https://www.nokia.com/en_int/privacy


 

 

See leping jõustub esimesel kuupäeval, mil te teenused alla laadite ja installeerite. Te võite 

lepingu igal ajal lõpetada, kustutades selleks alaliselt litsentsiandja poolt pakutavad 

teenused.  

 

Teie lõppkasutaja õigused lõppevad automaatselt ja viivitamatult ilma litsentsiandja poolt 

etteteatamiseta, kui te rikute selle lepingu mistahes sätet. Sellisel juhul peate teenused 

viivitamatult kustutama. 

 

Kui esitate mistahes juriidilise isiku vastu otseselt või kaudselt nõude (nagu allpool 

määratletud) seoses patendirikkumisega ja väidate, et teenused kujutavad endast osaliselt 

või terviklikult otsest või kaasaaitavat patendirikkumist või patendirikkumise põhjustamist 

(nõue), siis võin litsentsiandja otsustada selle lepingu, sealhulgas kõik selle lepinguga antud 

õigused, tagasiulatuvalt lõpetada alates kuupäevast, millal te esmakordselt teenuseid saite. 

 

9. Teenused ja kolmandate isikute materjalid 

 

Teenused võivad anda ligipääsu teenustele ja veebilehtedele, mida teenused teostavad või 

pakuvad (lisateenused) ning kolmandate isikute teenustele ja veebilehtedele (kolmandate 

isikute teenused, koos lisateenustega ühendatud teenused). Ühendatud teenuste 

kasutamine võib nõuda internetiühendust ja lisateenusetingimuste aktsepteerimist teie 

poolt. 

 

Mõistate, et mistahes ühendatud teenuste kasutamisel õite te kokku puutuda sisuga, mida 

peetakse solvavaks, ebatsensuurseks või sobimatuks, millises sisus võidakse või võidakse 

ka mitte kasutada ühemõttelist keelt, ning mistahes otsingu tulemused või konkreetse URL-

i sisestamine võib automaatselt ja tahtmatult genereerida linke või viiteid sobimatule 

materjalile. Sellele vaatamata te nõustute ühendatud teenused kasutama omal riisikol ja et 

litsentsiandja ei ole teie ees vastutav sisu eest, mida võidakse pidada solvavaks, 

ebatsensuurseks või sobimatuks. 

 

Teatud ühendatud teenused võivad näidata, sisaldada või teha kättesaadavaks kolmandate 

osapoolte pakutavat sisu, andmeid, teavet, rakendusi või materjale (kolmandate isikute 

materjalid) või anda linke teatud kolmandate isikute veebilehtedele. Ühendatud teenuste 

kasutamisega aktsepteerite ja nõustute, et litsentsiandja ei vastuta selliste kolmandate 

isikute materjalide või veebilehtede sisu, täpsuse, terviklikkuse, ajakohasuse, kehtivuse, 

autoriõiguste järgimise, seaduslikkuse, sündsuse, kvaliteedi või muude aspektide uurimise 

või hindamise eest. Litsentsiandja ei õiguste ega kiida heaks ega võta ega oma vastutust või 

kohustusi teie ega ühegi teise isiku ees mistahes kolmandate isikute teenuste, kolmandate 

isikute materjalide või veebilehtede või kolmandate isikute mistahes muude materjalide, 

toodete või teenuste eest. Kolmandate isikute materjale ja linke teistele veebilehtedele 

pakutakse ainult teie mugavuse huvides. Mistahes ühendatud teenuste poolt kuvatav 

finantsteave esitatakse ainult üldteabe pakkumise eesmärgil ja see ei kujuta endast 

finantsnõustamist. Enne ühendatud teenuste kaudu saadud teabe alusel 

väärtpaberitehingute tegemist peaksite finantseksperdiga nõu pidama. Mistahes 



 

 

ühendatud teenuste poolt pakutav asukohateave on mõeldud ainult navigeerimiseks ja see 

pole mõeldud tuginemiseks olukordades, kus on vaja täpset asukohateavet või kus vigane, 

ebatäpne või mittetäielik asukohateave võib põhjustada surma, vigastuse, vara- või 

keskkonnakahju. Litsentsiandja ega ükski tema sisupakkujatest ei garanteeri ühendatud 

teenuste poolt kuvatava saadavusteabe või asukohaandmete kättesaadavust, täpsust, 

täielikkust, usaldusväärsust või ajakohasust. 

 

Te nõustute, et mistahes ühendatud teenused sisaldavad autoriõiguste kaitstud sisu, 

teavet ja materjale, mida kaitsevad kohaldatavad intellektuaalomandi ja muud seadused, 

sealhulgas autoriõiguse seadused, ja et te ei kasuta taolist autoriõigusega kaitstud sisu, 

teavet või materjale mis tahes muul viisil kui teenuse lubatud kasutamiseks. Ühtegi 

ühendatud teenuste osa ei ole lubatud taasesitada mis tahes kujul või mis tahes vahendite 

abil. Te nõustute ühendatud teenuseid mitte mingil viisil muutma, rentima, üürima, 

laenama, müüma või levitama või nende alusel tuletatud teoseid looma ja te ei kasuta 

ühendatud teenuseid mistahes lubamatul moel, sealhulgas lubamatult sisse tungides või 

võrgumahtu koormates. Te nõustute ka mitte kasutama ühendatud teenuseid mistahes 

viisil mistahes teise isiku ahistamiseks, kuritarvitamiseks, jälitamiseks, ähvardamiseks, 

teotamiseks või muul moel nende õiguste rikkumiseks ning et litsentsiandja ei vastuta 

teiepoolse sellise kasutuse eest ega mistahes ahistavate, ähvardavate, teotavate, solvavate 

või ebaseaduslike sõnumite või edastuste eest, mida te võite saada ühendatud teenuste 

kasutamise tõttu. 

 

Lisaks sellele ei ole kolmandate isikute teenused ja kolmandate isikute materjalid, millele on 

võimalik Androidi tootega ligi pääseda või mida on võimalik selles kuvada, ei ole 

kättesaadavad kõikides keeltes või kõikides riikides. Litsentsiandja ei kinnita, et sellised 

kolmandate isikute teenused ja kolmandate isikute materjalid on igas konkreetses asukohas 

kasutamiseks sobivad või kättesaadavad. Ulatuses, milles otsustate sellistele kolmandate 

isikute teenustele ja kolmandate isikute materjalidele liigi pääseda, teete te seda omal 

initsiatiivil ja te vastutate mistahes kohaldatavate seaduste, sealhulgas kohaldatavate 

kohalike seaduste, täitmise eest. Litsentsiandja ja tema litsentsiandjad jätavad endale 

õiguse muuta, peatada, eemaldada või deaktiveerida ligipääsu mistahes ühendatud 

teenustele ilma etteteatamata. Mitte mingil juhul ei vastuta litsentsiandja mistahes 

sellistele ühendatud teenustele ligipääsu eemaldamise või deaktiveerimise eest. 

Litsentsiandja võib samuti kehtestada teatud ühendatud teenuste kasutamisele või neile 

ligipääsule piiranguid ja teha seda ükskõik millisel juhul ja ilma etteteatamata. 

 

10. GARANTII PUUDUMINE 

 

TEENUSEID JA LISATEENUSEID PAKUTAKSE TEILE ILMA GARANTIITA. TEIL VÕIVAD OLLA 

MUUD ÕIGUSED, MIS ON ERINEVATES OSARIIKIDES, PROVINTSIDES JA RIIKIDES 

ERINEVAD. LITSENTSIANDJA EI VÄLISTA, PIIRA EGA PEATA TEIE MUID ÕIGUSI, SEALHULGAS 

MÜÜGILEPINGU MITTEVASTAVUSEST TULENEDA VÕIVAID ÕIGUSI, VÄLJA ARVATUD KUI SEE 

ON SEADUSEGA LUBATUD. OMA ÕIGUSTE TÄIELIKUKS MÕISTMISEKS PEAKSITE OMA 

OSARIIGI, PROVINTSI VÕI RIIGI SEADUSTEGA TUTVUMA. 



 

 

 

TE MÕISTATE JA NÕUSTUTE SELGESÕNALISELT, ET KASUTATE TEENUSEID JA 

LISATEENUSEID ÜKSNES OMAL RIISIKOL NING ET KOGU RAHULDAVA KVALITEEDI, 

TÖÖKINDLUSE, TÄPSUSE JA PINGUTUSEGA SEOTUD RISKI KANNATE ÜKSNES TEIE. 

KOHALDATAVA ÕIGUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE TEENUSEID JA 

LISATEENUSEID „NAGU ON” JA „NAGU KÄTTESAADAV” ALUSEL KÕIKIDE VIGADEGA JA ILMA 

MIS TAHES GARANTIITA NING LITSENTSIANDJA VÄLISTAB MIS TAHES OTSESED, KAUDSED 

VÕI SEADUSEST TULENEVAD GARANTIID JA TINGIMUSED SEOSES TEENUSTE JA 

LISATEENUSTEGA, SEALHULGAS, AGA MITTE AINULT, KAUDSED GARANTIID JA/VÕI 

TINGIMUSED SEOSES KAUBANDUSLIKKUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, TEATAVAKS 

OTSTARBEKS SOBIVUSE, TÄPSUSE, HÄIRIMATU KASUTAMISE NING KOLMANDATE ISIKUTE 

ÕIGUSTE MITTE RIKKUMISEGA.  

 

LITSENTSIANDJA EI ANNA GARANTIID, ET TEENUSTE HÄIRIMATUT KASUTAMIST TEIE POOLT 

EI RIKUTA, ET TEENUSTES SISALDUVAD FUNKTSIOONID VÕI TEENUSTE POOLT 

TEOSTATAVAD VÕI PAKUTAVAD TEENUSED VASTAVAD TEIE NÕUDMISTELE, ET TEENUSED 

TOIMIVAD ILMA KATKESTUSTETA VÕI VIGADETA VÕI ET TEENUSTES ESINEVAD DEFEKTID 

PARANDATAKSE.  

 

TE MÕISTATE KA SEDA, ET TEENUSED EI OLE MÕELDUD EGA SOBIVAD KASUTAMISEKS 

OLUKORDADES VÕI KESKKONDADES, KUS TÕRKED VÕI AJALISED VIIVITUSED VÕI VEAD VÕI 

EBATÄPSUSED TEENUSTE POOLT PAKUTAVAS SISUS, ANDMETES VÕI TEABES VÕIVAD 

PÕHJUSTADA SURMA, VIGASTUSE VÕI TÕSISE FÜÜSILISE VÕI KESKKONDLIKU KAHJU, 

SEALHULGAS ÜLIOHTLIKEKS TEGEVUSTEKS. 

 

ÜKSKI LITSENTSIANDJA VÕI TEMA VOLITATUD ESINDAJA SUULINE VÕI KIRJALIK TEAVE VÕI 

NÕUANNE EI TEKITA GARANTIID. KUI TEENUSED OSUTUVAD DEFEKTSEKS, KANNATE TEIE 

KOGU VAJALIKU TEENINDUSE, REMONDI VÕI PARANDAMISE KÕIK KULUD. MÕNES 

JURISDIKTSIOONIS EI OLE KAUDSETE GARANTIIDE VÄLISTAMINE VÕI SEADUSEST 

TULENEVATE TARBIJA ÕIGUSTE PIIRANGUD LUBATUD, SEEGA EI PRUUGI EESPOOL TOODUD 

VÄLISTUS JA PIIRANGUD TEIE SUHTES KEHTIDA. 

 

11. Vastutuse piiramine 

 

KUI SEE EI OLE SEADUSEGA KEELATUD, SIIS EI VASTUTA ETTEVÕTE MITTE MINGIL JUHUL 

KAHJUDE EEST, SH TERVISEKAHJUSTUSED VÕI MISTAHES JUHUSLIKUD, ERAKORDSED, 

KAUDSED VÕI TEGEVUSE TAGAJÄRJEL TEKKINUD KAHJUD, SH KAOTATUD KASUM VÕI 

SÄÄSTUD, ÄRITEGEVUSE KATKEMINE VÕI MUU KAUBANDUSLIK KAHJU VÕI KAOTUS, MIS 

TULENEB KASUTAJAPOOLSEST TOOTE KASUTAMISEST VÕI OSTUST VÕI TOOTE 

PAIGALDAMISEST, KASUTAMISEST VÕI SUUTMATUSEST SEDA KASUTADA, VÕI ON SELLEGA 

KUIDAGI SEOTUD, ISEGI KUI ETTEVÕTET ON SELLISTE KAHJUDE TEKKE VÕIMALIKKUSEST 

TEAVITATUD. MÕNES JURISDIKTSIOONIS EI OLE VASTUTUSE PIIRAMINE ISIKUKAHJU VÕI 

JUHUSLIKE VÕI TAGAJÄRJENA TEKKINUD KAHJUDE PUHUL LUBATUD, SEEGA EI PRUUGI SEE 

PIIRANG TEIE SUHTES KEHTIDA. Ühelgi juhul ei ületa litsentsiandja koguvastutus teie ees 



 

 

kõikide kahjutasude puhul (välja arvatud need, mida võib nõuda kohaldatava seaduse alusel 

juhtudel, millega kaasneb isikukahju) viitkümmend dollarit (50,00 USD). Eeltoodud piiranguid 

kohaldatakse isegi juhul, kui ülalnimetatud õiguskaitsevahend ei täida oma peamist 

eesmärki. 

 

PALUN TEHKE KÕIGIST TEIE NOKIA WIFI SEADMESSE SALVESTATUD ANDMETEST JA SISUST 

KOOPIAD ENNE SEADME TEENINDUSSE VIIMIST, KUNA TEENINDUSE KÄIGUS VÕIDAKSE KÕIK 

ANDMED TEIE NOKIA SEADMEST KUSTUTADA.  LITSENTSIANDJA JA TEMA VOLITATUD 

TEENINDUSKESKUSED EI VASTUTA TEIE ANDMETE, PROGRAMMIDE VÕI KONFIDENTSIAALSE 

TEABE KADUMISE EEST. 

 

12. Hüvitis 

 

Te nõustute litsentsiandjat ja tema litsentsiandjaid kaitsema mistahes nõuete, kahjunõuete, 

vastutuse, kahjumite, kulude, kohtuasjade või kulude eest või need hüvitama, sealhulgas 

litsentsiandja poolt kantud mõistlikud advokaaditasud, mida litsentsiandja või tema 

litsentsiandjad kandsid seoses sellega, et teie mistahes ajal teenustele ligi pääsesite või 

neid kasutasite; et te seda lepingut või mistahes kohaldatavat seadust või määrust 

rikkusite; et te teenuse kasutamisega kolmanda isiku intellektuaalomandi õigusi rikkusite 

või väidetavalt rikkusite; võis seoses teie ja mistahes kolmanda isiku vahel tekkinud 

vaidluste või probleemidega. Litsentsiandja jätab endale õiguse võtta ainult enda peale 

kaitse mistahes asjas, milles teie muidu peaksite hüvitist maksma (ja teie nimetatud asjaga 

seotud hüvitamiskohustusi piiramata) ja sellisel juhul nõustute te sellise nõude vastases 

kaitses litsentsiandjaga koostööd tegema.  

 

13. Eksport 

 

Te mõistate, et teenustele võidakse kohaldada Ameerika Ühendriikide, Euroopa Liidu ja/või 

muude riikide ekspordiseadusi ja määrusi (ühiselt ekspordiseadused).  Te ei impordi, 

kasuta, levita, ekspordi, re-ekspordi, kanna üle ega edasta teenuseid (isegi kui need 

sisalduvad teistes asjades), kui see rikub ekspordiseaduseid.  Te nõustute litsentsiandjaga 

koostööd tegema mistahes ametliku või mitteametliku auditi või kontrolli läbiviimisel 

seoses kohaldatavate ekspordikontrolli määrustega või impordimäärustega ning kaitsete 

litsentsiandjat ja litsentsiandjaid käesoleva sätte rikkumise eest teie poolt või hüvitate neile 

sellest põhjustatud kahjud.  

 

Te kinnitate, et: (i) te ei asu riigis, millele USA valitsus on kehtestanud embargo või mille USA 

valitsus on määratlenud „terrorismi toetava“ riigina; ja (ii) teid ei ole kantud ühtegi USA 

valitsuse koostatud keelatud või piiratud isikute nimekirja. 

 

14. Kaudsete litsentside või patendilitsentside puudumine 

 

Selle lepinguga ei anta ühtegi kaudset litsentsi ega patendilitsentsi ja kõik õigused, välja 

arvatud käesolevaga selgesõnaliselt antud õigused, jäävad litsentsiandjale ja tema 



 

 

litsentsiandjatele.  Lisaks sellele ei anta litsentse ega immuniteete teenuste 

kombineerimiseks mistahes muu tarkvara või riistvaraga, mida litsentsiandja selle lepingu 

kohaselt ei paku. 

 

Selle lepingu alusel ei anta litsentse litsentsiandja mistahes patentidele.   

 

Kõik litsentsid, mida ei ole selles lepingus selgesõnaliselt sätestatud, jäävad litsentsiandjale 

ja/või tema litsentsiandjatele. 

 

15. USA valitsuse lõppkasutajad 

 

Teenusi ja sellega seonduvaid dokumente loetakse sättes 48 C.F.R. §2.101 toodud 

definitsiooni mõttes „Kommertsiaalseteks Artikliteks”, mis koosnevad sättes 48 C.F.R. 

§12.212 või 48 C.F.R. §227.7202 toodud definitsiooni mõttes „Kommertsiaalsest 

Arvutitarkvarast” ja „Kommertsiaalsest Arvutitarkvara Dokumentatsioonist”. Vastavalt 

sättele 48 C.F.R. §12.212 või 48 C.F.R. §227.7202-1 kuni 227.7202-4 on Ameerika 

Ühendriikide valitsusasutustest lõppkasutajatel õigus Kommertsiaalse Arvutitarkvara ja 

Kommertsiaalse Arvutitarkvara Dokumentatsiooni litsentsi alusel kasutada (a) ainult 

Kommertsiaalsete Artiklitena ja (b) ainult nende õigustega, mis on kooskõlas käesolevate 

tingimustega antud kõikidele teistele lõppkasutajatele. Avaldamata õigused on 

reserveeritud kooskõlas Ameerika Ühendriikide autoriõiguse seadustega. 

 

16. Kaubamärgi põhimõtted 

 

Nokia on ettevõtte Nokia Corporation registreeritud kaubamärk. Muud veebilehel, 

litsentseeritud rakenduses ja/või seadme tootematerjalides imetatud toote- ja 

ettevõttenimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või kaubanimed. Teie ligipääs 

veebilehele ja/või litsentseeritud rakenduse ja/või seadme kasutamist ei tõlgendata 

mistahes litsentsi või õiguse andmisena kaudselt, vastuväidete piiramise teel või muul moel 

veebilehel, litsentseeritud rakenduses ja/või seadme tootematerjalides toodud mistahes 

märkide kasutamiseks ilma litsentsiandja või selle kolmandast isikust omaniku eelneva 

kirjaliku nõusolekuta. Eeltoodu üldist iseloomu piiramata on teil keelatud kasutada mistahes 

selliseid märke hüperlingina veebilehele või mistahes teisele litsentsiandja veebilehele. 

 

17. Osaline kehtetus 

 

Kui selle lepingu mistahes tingimus, kokkulepe või säte või selle kohaldamine mistahes 

isikule või asjaolule on mistahes ulatuses kehtetu või jõustamatu, siis ülejäänud lepingut või 

sellise tingimuse, kokkuleppe või sätte kohaldamist teistele isikutele peale nende, kellele 

nende kohaldamist peetakse kehtetuks või jõustamatuks, see ei mõjuta ja selle lepingu iga 

tingimus, kokkulepe ja säte jääb kehtivaks ja jõustatavaks suurimas seadusega lubatud 

ulatuses. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

18. Õiguse valik 

 

Sellele litsentsile ja teenuste kasutamisele teie poolt kohaldatakse New Yorgi osariigi 

seadusi, välja arvatud kollisiooninormid, sealhulgas selle ehitusele, tõlgendamisele, 

toimimisele ja jõustamisele, välja arvatud kui kasutate teenuseid väljaspool Põhja-

Ameerikat, millisel juhul kohaldatakse kõigile sellest lepingust tulenevatele või selle 

lepinguga seotud asjadele Prantsusmaa seadusi.  Teiepoolsele teenuste kasutamisele 

võivad kohalduda ka teised kohalikud, osariiklikud, riiklikud või rahvusvahelised seadused. 

Lepingule ei kohaldata ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvaheliste ostu-müügilepingute 

kohta.  

 

Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse lõplikult kooskõlas Rahvusvahelise 

Kaubanduskoja lepitus- ja vahekohtumenetluse reglemendiga vastavalt reglemendile 

määratud kolme (3) vahekohtuniku poolt. Juhtudel, mil kohaldatakse New Yorgi osariigi 

seadusi, on vahekohtumenetluse asukohaks New Yorgi linn New Yorgi osariigis.  Juhtudel, 

mil kohaldatakse Prantsusmaa seadusi, on vahekohtumenetluse asukohaks Genfi linn 

Šveitsis.  Selle lepinguga seotud mistahes vahekohtumenetlus viiakse läbi individuaalsel 

alusel: kollektiivsed vahekohtumenetlused ja hagid ei ole lubatud. TE MÕISTATE JA 

NÕUSTUTE, ET KÄESOLEVA LEPINGU SÕLMIMISEGA LOOBUTE TEIE JA LITSENTSISAAJA 

MÕLEMAD ÕIGUSEST KOHTUMENETLUSELE VÕI KOLLEKTIIVSES HAGIS OSALEMISELE. 

 

Eelnevale vaatamata on litsentsiandjal õigus esitada hagi asjakohase jurisdiktsiooniga 

kohtule tõkendi või sarnase meetme rakendamiseks seni, kuni vahekohtunik oma lõpliku 

otsuse teeb.  

 

19. Kogu leping 

 

See on kogu litsentsiandja ja teie vaheline teenustega seotud leping ning see tühistab kõik 

varasemad teenustega seotud kinnitused, arutelud, kohustused, lõppkasutaja lepingud, 

suhtluse ja reklaami.  

 

 

TEENUSTINGIMUSTE LÕPP 

 

 

 


