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CONTOUR DIABETES -sovellus – loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus  
Viimeksi päivitetty: 1. maaliskuuta 2019 
 
Tämän CONTOUR™DIABETES-mobiilisovelluksen kehittäjä ja käyttäjä on Ascensia Diabetes Care 
Holdings AG, joka sijaitsee osoitteessa Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Basel, Switzerland 
("Ascensia", "me", "meitä" tai "meidän").  

Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (”EULA” tai ”käyttöoikeus”) on laillinen sopimus sinun, 
”käyttäjän”, ja Ascensian välillä, ja se koskee sovelluksen käyttöäsi. "Sovellus" tarkoittaa 
CONTOUR™DIABETES -mobiilisovellusohjelmistoa ja kaikkea sisältöä, työkaluja, ohjeasiakirjoja ja 
Ascensian hallinnassa olevia palveluita, joita sovelluksen yhteydessä käytetään (yhdessä "palvelut"). 
Tämän sovelluksen käyttö, joka sisältää sovellukseen pääsyn ja sovelluksen selailun ja rekisteröinnin, 
on seuraavan EULA-sopimuksen alaista (yhdessä siihen liittyvien asiakirjojen kanssa).  

NAPSAUTTAMALLA HYVÄKSY-PAINIKETTA (I) ILMAISET, ETTÄ SE VASTAA TÄMÄN 
KÄYTTÖOIKEUDEN SÄHKÖISTÄ ALLEKIRJOITTAMISTA SAMALLA OIKEUSVOIMALLA JA 
VAIKUTUKSELLA KUIN KÄSINKIRJOITETUN ALLEKIRJOITUKSEN ANTAMINEN, (II) 
VAKUUTAT, ETTÄ OLET LAIN MUKAAN TÄYSI-IKÄINEN JA SINULLA ON OIKEUS HYVÄKSYÄ 
TÄMÄ KÄYTTÖOIKEUS JA (III) VAKUUTAT, ETTÄ TÄMÄN SOVELLUKSEN REKISTERÖIMINEN 
JA KÄYTTÖ ON KAIKKIEN SINUA KOSKEVIEN ASIANMUKAISTEN LAKIEN JA SÄÄNNÖSTEN 
MUKAISTA.  

Tätä sovellusta voidaan käyttää iOS (Apple) -älypuhelimilla ja Android (Google) -älypuhelimilla, mutta 
se ei ehkä ole yhteensopiva kaikkien käyttöjärjestelmäversioiden kanssa. Tarkista yhteensopivuus 
käyttöjärjestelmäsi ja puhelimesi kanssa ennen latausta. Tämä sovellus on yhteensopiva 
verenglukoosimittareita ("yhteensopiva Contour™-mittari") sisältävän CONTOUR™-valikoiman 
kanssa ja muiden Bluetooth-toiminnon sisältävien laitteiden tai Contour-sovelluksen kanssa 
yhteensopiviksi merkittyjen tuotteiden kanssa.  

1.  Käyttöoikeus. Sovelluksen, sovellusohjelmisto ja Ascensian toimittama, siihen liittyvä 
ohjemateriaali mukaan lukien, voi ladata ja asentaa yhdelle tai useammalle mobiililaitteelle 
käytettäviksi yhdessä yhteensopivan Contour-mittarin kanssa, mukaan lukien kaikki työkalut, 
ohjemateriaali ja päivitykset. Sillä ehdolla, että noudatat tätä EULA-sopimusta, Ascensia myöntää 
sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen, palkkiottoman, ei-siirrettävän, ei-alilisensoitavan, peruutettavissa 
olevan käyttöoikeuden käyttää sovelluksen yhtä kopiota ja kaikkia siihen liittyviä ohjemateriaaleja 
yhdellä mobiililaitteella, jonka omistat tai joka on hallussasi, henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen, 
lainmukaiseen käyttöösi käyttöoikeuden voimassaoloajaksi. Ascensia lisensoi, ei myy, sovelluksen 
käytettäväksi vain tämän käyttöoikeuden ehtojen mukaisesti, ja Ascensia varaa itselleen kaikki 
oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty sinulle. Ascensia pitää itsellään tämän sovelluksen 
kaikki oikeudet, omistusoikeuden ja intressit siihen. Pois lukien tässä EULA-sopimuksessa 
nimenomaisesti myönnetyt rajoitetut oikeudet ja käyttöoikeudet mikään tässä EULA-sopimuksessa 
mainittu ei myönnä epäsuorasti, luovuttamalla, estämällä tai muulla tavalla sinulle tai millekään 
kolmannelle osapuolelle mitään immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta Ascensian 
immateriaaliomaisuuteen. 
 
Tämä sovellus voi sisältää kolmannen osapuolen ohjelmistokomponentteja, jotka ovat yleisesti 
saatavilla veloituksetta sellaisten käyttöoikeuksien mukaisesti, jotka myöntävät vastaanottajille laajat 
oikeudet kopioida, muokata ja jakaa näitä komponentteja ("avoimen lähdekoodin komponentit"). 
Vaikka tämä sovellus tarjotaan sinulle tämän EULA-sopimuksen mukaisesti, minkään tässä EULA-
sopimuksessa ei katsota estävän tai rajoittavan sinua hankkimasta tällaisia avoimen lähdekoodin 
komponentteja asianmukaisten kolmannen osapuolen käyttöoikeuksien mukaisesti tai rajoittavan 
tällaisten avoimen lähdekoodin komponenttien käyttöäsi. 

2. Sovelluksen sallitut käyttötavat ja rajoitukset. Tämä sovellus toimitetaan vain koti- ja 
yksityiskäyttöön. Saat käyttää tätä sovellusta useammalla kuin yhdellä yhteensopivalla Contour-
mittarilla, jos sinulla on käyttäjätili. Et saa jaella, vuokrata tai muutoin siirtää koko tätä sovellusta tai 
ohjemateriaalia tai niiden osaa millekään kolmannelle osapuolelle ilman Ascensian kirjallista 
ennakkosuostumusta. Et saa alilisensoida, jaella, julkaista, osoittaa tai muutoin siirtää tai asettaa 
saataville kaikkia Ascensian sinulle tämän EULA-sopimuksen mukaisesti myöntämiä oikeuksia tai 
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mitään osaa niistä ilman Ascensian kirjallista ennakkosuostumusta. Jos tämä sovellus on päivitys, 
jokaiseen siirtoon on sisällyttävä päivitys ja kaikki aiemmat versiot. Et saa muuntaa, mukauttaa tai 
kääntää tätä sovellusta tai sen mukana tulevaa ohjemateriaalia. Et saa muuttaa tai poistaa 
tekijänoikeus- ja muita valmistajakohtaisia ilmoituksia, jotka esiintyvät tässä sovelluksessa tai sen 
mukana tulevassa ohjemateriaalissa. Et saa rohkaista, sallia tai teettää kolmannella osapuolella 
tämän sovelluksen takaisinmallinnusta, avaamista, purkamista tai kääntämistä tai häiritä tai ohittaa 
mitään tämän sovelluksen toimintoa tai niiden osaa, mukaan lukien sen suojaus- tai 
käyttöoikeudenhallintamekanismit. Jos paikallinen laki kieltää sinulta tämän sovelluksen käytön, et 
saa käyttää sitä. 

3. Käyttöoikeuden voimassaoloaika, päättyminen. Tämä EULA-sopimus on voimassa, 
kunnes sinä päätät tai Ascensia päättää sen. Voit sulkea tilisi milloin tahansa käyttämällä sovelluksen 
Poista tili -valintaa tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun osoitteessa http://contact.ascensia.com. 
Jos et noudata jotakin tämän EULA-sopimuksen ehtoa, myöntämämme käyttöoikeutesi ja lupasi 
käyttää tätä sovellusta päättyvät välittömästi ja automaattisesti, ja hyväksyt, että tämän EULA-
sopimuksen noudattamatta jättäminen merkitsee Ascensialle ja sen käyttöoikeuden myöntäjille 
välitöntä, kumoamatonta haittaa, josta rahallinen vahingonkorvaus on riittämätön korvaus, ja että siinä 
määrin kuin sovellettava laki sallii, Ascensialla on oikeus kohtuulliseen korvaukseen, ellet voi todistaa, 
ettei kumoamatonta haittaa ole tapahtunut. Lisäksi Ascensia voi omasta harkinnastaan sulkea 
käyttäjätilisi palvelussa tai keskeyttää tai päättää pääsysi tähän sovellukseen milloin tahansa, jos rikot 
mitä tahansa tämän EULA-sopimuksen lauseketta, etkä lievennä rikkomustasi 14 päivän sisällä. 
Voimme sulkea käyttäjätilisi myös, jos emme enää tarjoa mitään tämän sovelluksen osaa, 30 päivän 
ennakkoilmoituksella tai ilman ilmoitusta. Kun tilisi suljetaan mistä tahansa syystä, Ascensia voi 
halutessaan poistaa kaikki tämän sovelluksen kautta antamasi tai palvelun kautta tarjotut muut kuin 
henkilötiedot. Kun tilisi suljetaan mistä tahansa syystä, Ascensia poistaa kaikki tämän sovelluksen 
kautta antamasi tai palvelun kautta tarjotut henkilötiedot, ellei laki edellytä, että Ascensia säilyttää ne. 
Kun tämä EULA-sopimus päättyy, poistat tai hävität tämän sovelluksen laitteistasi välittömästi omalla 
vastuullasi ja kustannuksellasi.  

4. Parannukset ja päivitykset. Ascensia voi aika ajoin ja oman harkintansa mukaisesti tarjota 
tämän sovelluksen parannuksia, päivityksiä tai uusia versioita kullakin hetkellä voimassa olevilla 
vakiosopimusehdoillaan. Tämä EULA-sopimus koskee myös tällaisia parannuksia ja päivityksiä. 

5. Pääsy tämän sovelluksen käyttöön. Emme takaa, että tämä sovellus tai mikään sen 
ominaisuus tai sisältö on aina käytettävissä tai keskeytymätön. Pääsy tämän sovelluksen käyttöön on 
sallittu väliaikaisesti. Voimme keskeyttää, poistaa, lakkauttaa tai muuttaa koko tämän sovelluksen tai 
minkä tahansa sen osan asiasta ilmoittamatta. Olet vastuussa siitä, että teet kaikki tarpeelliset 
järjestelyt päästäksesi käyttämään tätä sovellusta, ja myönnät, että ohjelmistoon, laitteistoon ja 
internetyhteyteen kuuluu olennaisesti riskejä, joista voi seurata keskeytyksiä ja virheitä tätä sovellusta 
käytettäessä lähetetyissä tai näytetyissä tiedoissa, riippumatta toimenpiteistä, joihin on ryhdytty 
tällaisten tapahtumien vähentämiseksi tai välttämiseksi. 

Olet myös vastuussa sen varmistamisesta, että kaikki henkilöt, jotka käyttävät tätä sovellusta 
internetyhteytesi kautta, ovat tietoisia tästä EULAsta ja muista soveltuvista ehdoista ja että he 
noudattavat niitä.  

6. Rekisteröityminen. Sinun on rekisteröitävä ja määritettävä tili voidaksesi käyttää tätä 
sovellusta. Kun määrität tilin, tietojasi säilytetään pilvessä. Pilvisäilytystili tarjoaa tämän sovelluksen 
kautta koottujen tietojen (myös henkilökohtaisten tietojen, glukoositietojen ja yhteensopivan Contour-
mittarin tulosten) säilyttämisedun, joten voit myöhemmin saada käsiisi kyseiset tiedot. Jos valitset 
käyttäjän tunnistuskoodin, salasanan tai jonkin muun tiedon tai sinulle annetaan sellainen osana 
turvallisuusmenettelyjämme, sinun on pidettävä tällaisia tietoja luottamuksellisina. Et saa paljastaa 
niitä millekään kolmannelle osapuolelle. 

Palvelun tarjoaminen riippuu tämän EULA-sopimuksen ehtojen hyväksymisestä ja on niiden alaista. 
Saat käyttää yhtä palvelutiliä käyttäjää kohti, ja Ascensia pidättää itsellään oikeuden rajoittaa tiliin 
liitettyjen laitteiden määrää. Hyväksyt, että näiden vaatimusten täyttäminen on vastuullasi ja että olet 
vastuussa internetyhteyksien hankkimisesta ja ylläpidosta (saattaa olla maksullista), 
tietokonelaitteistosta ja tarpeellisista välineistä, joita tarvitset palvelun vastaanottoa, siihen pääsyä ja 
sen käyttöä varten. Suostut käyttämään palvelua vain tässä nimenomaisesti sallitulla tavalla. 

http://www.diabetes.ascensia.com/contact-us/
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Ascensia ja sen tytäryhtiöt ja tavarantoimittajat omistavat palvelun kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja 
intressit siihen.  

Rekisteröidyttyäsi suostut siihen, että tätä sovellusta käyttämällä lähettämäsi tiedot ovat 
henkilökohtaisia tietojasi. Myönnät ja hyväksyt, että tämä palvelu on suunniteltu ja tarkoitettu 
henkilökohtaiseen yksilölliseen käyttöön, etkä luovuta tili- ja/tai salasanatietojasi kenellekään muulle 
henkilölle. Jos joku toinen henkilö haluaa käyttää tätä sovellusta, tuon henkilön tulee ladata tämä 
sovellus suoraan omalle laitteelleen ja hyväksyä EULA erikseen ja henkilökohtaisesti. 

Olet yksin vastuussa sovellustilisi luottamuksellisuuden ja turvallisuuden ylläpitämisestä ja kaikista 
siinä tai sen kautta tapahtuvista toiminnoista. Meillä on oikeus poistaa käytöstä käyttäjän 
tunnistuskoodi tai salasana, olipa se sinun valitsemasi tai meidän osoittamamme, milloin tahansa, jos 
olet perustellun mielipiteemme mukaan jättänyt noudattamatta joitakin tämän EULAn määräyksistä.  

Jos tiedät tai epäilet, että joku muu kuin sinä tietää käyttäjän tunnistuskoodisi tai salasanasi, sinun on 
viipymättä ilmoitettava tästä meille ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun osoitteessa 
http://contact.ascensia.com. 

7. Palvelun käytön rajoitukset: Suostut käyttämään palvelua vain tämän EULAn sallimiin 
tarkoituksiin ja vain minkä tahansa sovellettavan lain, säännöksen tai sovellettavan lainkäyttövallan 
yleisesti hyväksytyn käytännön sallimassa laajuudessa. Jos palvelun käyttösi tai muu käytös 
tarkoituksella tai tahattomasti uhkaa kykyämme tarjota kyseistä palvelua, ryhdymme kaikkiin 
kohtuullisiin toimiin palvelun suojelemiseksi, joihin voi kuulua palveluun pääsysi keskeyttäminen. 
Minkään tässä EULAssa ei voida katsoa antavan sinulle mitään intressiä, omistusoikeutta tai 
käyttöoikeutta palveluun liittyen käyttämääsi palvelutiliin tai vastaavaan resurssiin. Hyväksyt, että et 
jäljennä, kopioi, monista, myy, jälleenmyy, vuokraa tai kauppaa palvelua (tai mitään sen osaa) 
mihinkään tarkoitukseen. 

8. Tietojen käyttö: Säilytät omistusoikeuden kaikkiin henkilökohtaisiin tämän sovelluksen kautta 
ladattuihin ja palvelussa säilytettäviin tietoihin. Olet vastuussa Ascensialle antamiesi tietojen sisällöstä 
ja oikeellisuudesta sekä tällaisten tietojen mahdollisesti sisältämien kolmannen osapuolen oikeuksien 
rikkomattomuudesta. Paikallisen lain sallimissa rajoissa myönnät palvelua käyttämällä Ascensialle 
maailmanlaajuisen, palkkiottoman, ei-yksinomaisen oikeuden käyttää, jakaa, jäljentää, muokata, 
mukauttaa, julkaista, kääntää, luoda, tarkastella ja säilyttää teknisiä tietoja ja niihin liittyviä tietoja – 
mukaan lukien muun muassa tekniset tiedot laitteestasi, järjestelmästä ja sovellusohjelmistosta sekä 
lisälaitteista – joita kerätään ajoittain sovellukseen liittyvien ohjelmistopäivitysten, tuotetuen ja muiden 
palveluiden (jos on) sinulle tarjoamista varten ja sovelluksen käyttöösi liittyvien toimintojen 
seuraamista ja raportointia varten, muun muassa analytiikkatarkoituksiin. Ascensia voi käyttää näitä 
tietoja – sillä ehdolla, että ne ovat muodossa, josta sinua ei voi tunnistaa henkilökohtaisesti – 
tuotteidensa parantamiseen tai palveluiden tai tekniikoiden tarjoamiseen sinulle sovelluksen 
tietosuojakäytännön mukaisesti.  

9. Sijaintitiedot: Sovelluksen rekisteröinnin aikana pyydämme sinua ottamaan tietyt 
ominaisuudet käyttöön mobiililaitteessasi, jotta Ascensia voisi kerätä tarkkoja tai summittaisia 
maantieteellistä sijaintiasi koskevia tietoja, jotka on saatu laitteesta tai yhteensopivasta Contour-
mittarista IP-osoitteen tai GPS-mobiili-, Wi-Fi- tai Bluetooth-signaalien kautta. Voit ottaa sijaintitietojen 
keräämisen käyttöön myös laitteen asetuksissa. Jos suostut tällaiseen keräämiseen, käytämme näitä 
tietoja tuotteidemme ja palveluidemme parantamiseen, muun muassa mittarimme sijoittelustrategiaa 
varten. Katso sovelluksen tietosuojakäytännöstä lisätietoa Ascensian keräämistä tiedoista ja siitä, 
miten se käyttää ja jakaa tällaisia tietoja. 

10. iOS-käyttöliittymän käyttäjät: Sovelluksen rekisteröinnin aikana pyydämme sinua 
myöntämään Ascensialle pääsyn laitteessasi olevaan Apple Inc:n ("Apple") Terveys-sovellukseen, 
Applen Terveys-sovelluksen tietokanta, "HealthKit", mukaan lukien, jotta voimme parantaa ja/tai 
varmistaa sovelluksessamme käsiteltyjä tietoja. Sovelluksen tietosuojakäytännössä määritämme 
yksityiskohtaisesti henkilötiedot, joihin sovelluksemme pääsee käsiksi ja miten sovellus käsittelee 
niitä. Voit poistaa tietojen käytön käytöstä tai säätää, mitä tietoja Applen Terveys-sovellus ja meidän 
sovelluksemme jakaa, laitteesi Terveys-sovelluksen lupien kautta milloin tahansa. 

http://www.diabetes.ascensia.com/contact-us/
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11. Kiellot: Suostut siihen, että ET käytä tätä sovellusta tai palvelun tiliäsi suoraan tai 
epäsuorasti:  

(a) sellaisten tietojen lataamiseen jonnekin tai jostakin, lähettämiseen sähköpostilla, siirtämiseen, 
säilyttämiseen tai muutoin käytettäväksi saattamiseen, jotka ovat laittomia, haitallisia, vahingollisia, 
toisen yksityisyyttä loukkaavia tai muutoin paheksuttavia;  
 
(b) mihinkään petolliseen toimistaan, kuten jonkin toisen henkilön teeskentelemiseen tai itsesi tai ikäsi 
virheelliseen esittämiseen tai tietojen lähettämiseen toisen henkilön mittarista tai toisen 
vahingoittamiseksi tai muutoin virheellisten tietojen esittämiseen liittymisestäsi mihinkään henkilöön, 
alaikäinen mukaan luettuna (Ascensia pidättää oikeuden hylätä tai sulkea kaikki laitteet tai 
sähköpostiosoitteet, joita voitaisiin pitää jäljittelynä tai oman identiteettisi virheellisenä esityksenä tai 
toisen henkilön nimen tai identiteetin varastamisena); 
 
(c) sellaisen aineiston tai tietojen lataamiseen jonnekin tai jostakin, lähettämiseen sähköpostilla, 
siirtämiseen, säilyttämiseen tai muutoin käytettäväksi saattamiseen, jotka koskevat alle 18-vuotiasta 
henkilöä;  
 
(d) mihinkään tekijänoikeusrikkomukseen tai muuhun immateriaalioikeuden loukkaukseen 
osallistumiseen (mukaan luettuna sellaisen sisällön lataaminen, jota sinulla ei ole oikeutta ladata 
minnekään) tai kauppasalaisuuden tai luottamuksellisten tietojen paljastamiseen tietosuoja-, 
työsuhde- tai salassapitosopimuksen rikkomisen kautta;  
 
(e) valtuuttamattomien sähköpostiviestien, roskapostin tai ketjukirjeiden, mukaan lukien mm. 
kaupallisten mainosten ja esittelytiedotteiden, julkaisemiseen, lähettämiseen, siirtämiseen tai muutoin 
käytettäväksi saattamiseen;  
 
(f) sellaisen materiaalin lataamiseen jonnekin tai jostakin, julkaisemiseen, lähettämiseen 
sähköpostilla, siirtämiseen, säilyttämiseen tai muutoin käytettäväksi saattamiseen, joka sisältää 
viruksia tai muuta haitalliseksi tai häiritseväksi tarkoitettua tai sovelluksen (tai sen jonkin osan) tai 
muun tietokoneohjelmiston tai laitteiston normaalia toimintaa rajoittavaa tietokonekoodia, tiedostoja tai 
ohjelmia;  
 
(g) sovelluksen tai sovellukseen liittyvien palvelinten tai verkkojen häiritsemiseen tai tuhoamiseen 
(mukaan luettuna sovelluksen käyttäminen automatisoitujen keinojen kautta, kuten skriptien tai 
hakurobottien kautta) tai sovellukseen liittyviin käytäntöihin, vaatimuksiin tai säännöksiin kajoamiseen 
(mukaan luettuna kaikki valtuuttamaton tietoihin ja niiden liikenteeseen pääsy tai näiden käyttö tai 
seuranta); ja/tai  
 
(h) sovelluksen muiden käyttäjien henkilökohtaisten tietojen keräämiseen tai säilyttämiseen, joita on 
tarkoitus käyttää johonkin edellä kiellettyyn toimintoon liittyen; 
 
(i) kolmannen osapuolen minkään oikeuden rikkomiseen, mukaan kolmannen osapuolen 
immateriaalioikeuden loukkaaminen tai väärinkäyttö tai minkään kolmannen osapuolen 
tietosuojaoikeutta vastaan rikkominen;  
 
(j) tämän sovelluksen tai sen osan muokkaamiseen tai kääntämiseen tai johdannaistöiden, 
muunnosten tai koosteiden luomiseen siitä tai sen perusteella, tai tämän sovelluksen tai sen osan 
käyttöön, kopioimiseen tai jäljentämiseen muuten kuin tässä EULA-sopimuksessa nimenomaisesti 
sallitulla tavalla; 
 
(k) tässä EULA-sopimuksessa myönnetyn käyttöoikeuden tai minkä tahansa Ascensian materiaalien 
katselu-, pääsy- tai käyttöoikeuden myöntämiseen, alilisensointiin, liisaamiseen tai myymiseen tai 
panttioikeuden niihin myöntämiseen; ja/tai 
 
(l) tässä osassa 11 kuvattujen toimien yrittämiseen tai kenenkään tässä osassa 11 kuvattuja toimia 
tekevän henkilön avustamiseen, rohkaisemiseen tai sallimiseen.  
 
12. Immateriaalioikeudet. Kaikki tämän sovelluksen visuaaliset käyttöliittymät, grafiikat, 
muotoilut, koosteet, tiedot, data, tietokonekoodi (mukaan lukien lähdekoodi tai objektikoodi), tuotteet, 
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ohjelmisto, palvelut, yksityiskohdat, asiakirjat, kuvat, tässä sovelluksessa julkaistu sisältö ja kaikki 
tämän sovelluksen muut osat ("materiaalit") ovat Ascensian ja kolmannen osapuolen käyttöoikeuden 
myöntäjien yksinomaista omaisuutta ja niitä suojaavat immateriaalioikeudet ja muut lait. Et saa 
käyttää mitään materiaaleja kaupallisiin tarkoituksiin hankkimatta siihen käyttöoikeutta meiltä tai 
käyttöoikeuden myöntäjiltämme. Jokainen lupa käyttää materiaaleja myönnetään sillä, ehdolla, että 
asiaankuuluva tekijänoikeusilmoitus ja omistusmerkinnät näkyvät kaikissa kappaleissa, että tällaisia 
materiaaleja käytetään vain henkilökohtaisiin tarkoituksiin, että materiaaleja ei hyödynnetä 
kaupallisesti, että materiaaleja ei muunnella millään tavoin ja että kaikkia sovelluksesta saatuja 
kuvituksia käytetään vain oheistekstin yhteydessä. 

Ascensia on kaikkien tässä sovelluksessa olevien immateriaalioikeuksien ja materiaalien 
käyttöoikeuden antaja tai käyttöoikeuden haltija, ellei toisin ole ilmoitettu tai jollain muulla tavoin 
havaittavissa kolmansien osapuolten oikeuksiksi. Tätä sovellusta ja materiaaleja suojaavat 
immateriaalioikeudet ja henkistä omaisuutta koskevat sopimukset ympäri maailman. Niiden luvaton 
käyttö on nimenomaisesti kielletty. Kaikki tällaiset oikeudet pidätetään. 

13. Varmuuskopiot. Ascensialla ei ole mitään velvollisuutta pidättää/säilyttää tai 
varmuuskopioida mitään tietoja tai aineistoa, jota luot tätä sovellusta käyttämällä. Olet yksin 
vastuussa kaikkien tulevaa käyttöä varten tai muutoin säilytettäväksi haluamiesi tietojen 
pidättämisestä/ylläpidosta/säilyttämisestä ja varmuuskopioinnista (sähköisesti ja/tai tulosteina). Jos 
päätät luovuttaa tietosi sähköpostin kautta, varmuuskopioimalla tai muutoin kolmansille osapuolille, 
kyseiset tiedot eivät ehkä ole salattuja ja Ascensia ei kykene hallitsemaan tietojen tietosuojaa tai 
turvallisuutta. Sinun on ryhdyttävä asianmukaisiksi katsomiisi toimiin tietojesi turvallisuuden 
suojaamiseksi. Jos päätät sulkea palvelutilisi, tilisi poistaminen ja joko tietojen poistaminen tai niiden 
muuttaminen tunnistamattomiksi tai muutoin sellaisiksi, ettei niitä voida yhdistää sinuun, voi kestää 
jopa 30 päivää. Jos laki ei muuta määrää, hyväksyt, että palvelutilisi on ei-siirrettävä, ja kaikki tililläsi 
säilytettyyn aineistoon liittyvät oikeutesi päättyvät kuolemaasi. Kun kuolintodistuksestasi saadaan 
kopio, tilisi voidaan lopettaa ja kaikki sen sisältämä aineisto poistaa. 

14. Ei luottamusta tietoihin. Ascensia on koonnut tässä sovelluksessa tarjotut yksityiskohtaiset 
tiedot sisäisistä ja ulkoisista lähteistä parhaan tietonsa ja uskonsa mukaan huolellisella 
ammatinharjoittamisella. Pyrimme kohtuullisin ponnistuksin laajentamaan ja päivittämään näitä tietoja 
jatkuvasti. Tässä sovelluksessa olevien tietojen tarkoitus on ainoastaan esitellä Ascensia ja sen 
tuotteita ja palveluja ja vain yleisiä tietoja varten. Niiden tarkoituksena ei ole toimia neuvoina, joihin 
sinun tulisi luottaa. Suosittelemme, että hankit ammattimaisia tai asiantuntijan neuvoja ennen kuin 
ryhdyt tai pidättäydyt ryhtymästä mihinkään toimenpiteeseen tämän sovelluksen sisällön perusteella.  

Ascensia ei esitä mitään väitettä tai anna takuita tai vakuuksia (suoria tai epäsuoria) siitä, että tämän 
sovelluksen sisältö on paikkansapitävää, täydellistä tai ajantasaista. Siksi suosittelemme, että tarkistat 
kaikkien tästä sovelluksesta hankkimiesi tietojen asianmukaisuuden ja täydellisyyden ennen niiden 
käyttämistä missään muodossa. Tässä sovelluksessa annetut tiedot eivät vapauta sinua 
suorittamasta omia tarkistuksia – erityisesti tämän sovelluksen ja/tai tuotteidemme 
käyttöturvallisuustiedotteiden ja teknisten eritelmien avulla – koskien sovelluksen ja/tai tuotteiden 
sopivuutta aiottuihin prosesseihin ja tarkoituksiin. Jos tarvitset tuotteitamme tai palveluitamme 
koskevia neuvoja tai ohjeita, ota suoraan meihin yhteyttä. Hyväksyt, että käytät tätä sovellusta ja sen 
sisältöä omalla riskilläsi.  

15. Tietosuoja ja turvallisuus. Tietosuojakäytäntö koskee tämän sovelluksen käyttöä, mukaan 
lukien kaikki tiedot, jotka lähetät sovellukseen, ja tässä sovelluksessa näytetyt sinua koskevat tiedot. 
Käyttämällä tätä sovellusta myönnät ja hyväksyt, että internetin kautta suoritetut lähetykset eivät ole 
koskaan täysin yksityisiä tai turvallisia. Ymmärrät, että muut voivat lukea tai siepata kaikki tiedot, jotka 
lähetät tai näytät tällä sovelluksella, vaikka jokin tietty lähetys olisikin salattu. 

16. Ei lääketieteellisiä neuvoja. TÄMÄ SOVELLUS ON VAIN 
INFORMAATIOTARKOITUKSIIN. TÄMÄ SOVELLUS EI KORVAA AMMATTIMAISIA 
LÄÄKETIETEELLISIÄ NEUVOJA, DIAGNOOSIA, HOITOA, HÄTÄINTERVENTIOTA EIKÄ 
AIKAKRIITTISTEN TIETOJEN LÄHETTÄMISTÄ. KÄYTTÄJIEN TULEE AINA PYYTÄÄ NEUVOA 
TERVEYDENHUOLTOHENKILÖKUNNALTA KAIKISTA TERVEYDENTILAANSA KOSKEVISTA 
KYSYMYKSISTÄ. SUOSTUT SIIHEN, ETTÄ TÄTÄ SOVELLUSTA EI PIDÄ KÄYTTÄÄ 
LÄÄKETIETEELLISTEN PÄÄTÖSTEN TEKEMISEEN. KÄYTTÄJIEN EI PIDÄ KOSKAAN JÄTTÄÄ 
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HUOMIOTTA AMMATTIMAISIA LÄÄKETIETEELLISIÄ NEUVOJA TAI VIIVYTELLÄ NIIDEN 
HAKEMISESSA TÄMÄN SOVELLUKSEN KAUTTA SAATUJEN TIETOJEN VUOKSI. On 
mahdollista, että käyttäjän glukoositasot nousevat tai laskevat hyvin korkeille tai alhaisille tasoille. On 
myös mahdollista, että henkilöt voivat kokea muita diabetekseen liittyviä muutoksia 
terveydentilassaan. Käyttäjien tulee noudattaa terveydenhuoltohenkilökunnan neuvoja liian korkeiden 
tai alhaisten veren glukoosilukemiensa ja kaikkien muiden diabetekseen liittyvien terveydentilansa 
muutosten suhteen. Tämä sovellus on tarkoitettu auttamaan käyttäjiä hoitamaan diabeettista tilaansa 
paremmin. Käyttäjät ovat vastuussa tasojensa ja muiden diabetekseen liittyvien tietojen viestimisestä 
ja asianmukaisten lääketieteellisten neuvojen hakemisesta. OTAT KAIKEN VASTUUN TÄMÄN 
SOVELLUKSEN KÄYTÖSTÄSI JA KAIKISTA PÄÄTÖKSISTÄ RYHTYÄ TAI OLLA RYHTYMÄTTÄ 
TOIMENPITEISIIN KAIKKIEN TÄMÄN SOVELLUKSEN KAUTTA SAATUJEN TAI NÄYTETTYJEN 
TIETOJEN PERUSTEELLA. TÄMÄN SOVELLUKSEN KÄYTTÖ ON TÄYSIN OMAN HARKINTASI 
MUKAISTA JA OMALLA VASTUULLASI. ASCENSIA TAI MIKÄÄN SEN OSAKKUUSYHTIÖ TAI 
KÄYTTÖOIKEUDEN ANTAJA EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN KÄYTTÄJÄN TEKEMÄSTÄ 
DIAGNOOSISTA, PÄÄTÖKSESTÄ TAI ARVIOSTA EIKÄ VAMMOISTA, JOITA KÄYTTÄJÄLLE 
VOI AIHEUTUA PÄÄTÖKSISTÄ, JOTKA ON TEHTY TÄSSÄ SOVELLUKSESSA ANNETTUJEN 
TAI NÄYTETTYJEN TAI TÄMÄN SOVELLUKSEN JA DOKUMENTAATION MUUN SISÄLLÖN 
PERUSTEELLA.  

17. Vastuuvapauslauseke. MYÖNNÄT JA HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI, ETTÄ TÄMÄN 
SOVELLUKSEN KÄYTTÖ ON TÄYSIN OMALLA VASTUULLASI JA ETTÄ KOKO RISKI 
TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SUORITUSKYVYSTÄ, PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ JA 
VAIVANNÄÖSTÄ ON SINUN. TÄMÄN SOVELLUKSEN ASENTAMINEN VOI VAIKUTTAA 
KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SOVELLUSTEN KÄYTETTÄVYYTEEN. TÄMÄ SOVELLUS 
TOIMITETAAN SELLAISENA KUIN SE ON, KAIKKINE VIKOINEEN ILMAN MINKÄÄNLAISTA 
SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA LUKUUN OTTAMATTA TAKUUTA PETOSTA TAI 
VILPILLISIÄ TIETOJA VASTAAN. ASCENSIA, SEN TYTÄRYHTIÖT, TAVARANTOIMITTAJAT, 
KÄYTTÖOIKEUDEN HALTIJAT JA EDUSTAJAT NIMENOMAISESTI KIELTÄYTYVÄT JA SINÄ 
LUOVUT TÄTEN NIMENOMAISESTI KAIKISTA ILMAISTUISTA, OLETETUISTA TAI 
LAKISÄÄTEISISTÄ EHDOISTA, TAKUISTA JA VÄITTÄMISTÄ, JOTKA VOIVAT KOSKEA TÄTÄ 
SOVELLUSTA TAI JOITAKIN SIINÄ NÄYTETTYJÄ TIETOJA TAI SEN SISÄLTÖÄ, MUKAAN 
LUKIEN, MUTTEI NIIHIN RAJOITTUEN, HILJAISET TAKUUT KURANTTIUDESTA, 
TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, 
PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ, HÄIRIÖTTÖMÄSTÄ HALLINNASTA, VIRUKSETTOMUUDESTA JA 
KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA JA TAKUISTA, , 
JOTKA SYNTYVÄT KAUPANKÄYNNIN, KÄYTÖN TAI MYYNNIN TULOKSENA. ASCENSIA EI 
TAKAA TÄMÄN SOVELLUKSEN KÄYTTÖSI TAI HALLINTASI HÄIRIÖTTÖMYYTTÄ EIKÄ SITÄ, 
ETTÄ TÄMÄN SOVELLUKSEN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT TÄYTTÄVÄT VAATIMUKSESI, ETTÄ 
TÄMÄN SOVELLUKSEN KÄYTTÖ ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ, TURVALLISTA JA VIRHEETÖNTÄ 
EIKÄ SITÄ, ETTÄ TÄMÄN SOVELLUKSEN PUUTTEET KORJATAAN. MITKÄÄN ASCENSIAN, 
SEN TYTÄRYHTIÖIDEN, TAVARANTOIMITTAJIEN, KÄYTTÖOIKEUDEN HALTIJOIDEN TAI 
EDUSTAJIEN ANTAMAT SUULLISET TAI KIRJALLISET TIEDOT TAI NEUVOT EIVÄT 
MUODOSTA TAKUUTA. JOS TÄMÄ SOVELLUS OSOITTAUTUU VIRHEELLISEKSI, KANNAT 
KAIKKI TARPEELLISEN HUOLLON, KORJAUKSEN TAI VIRHEEN KORJAUKSEN 
KUSTANNUKSET. JOTKUT OIKEUDENKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI HILJAISTEN TAKUIDEN 
POISSULKEMISTA TAI SOVELTUVIEN KULUTTAJAN LAKISÄÄTEISTEN OIKEUKSIEN 
RAJOITUKSIA, JOTEN YLLÄ OLEVA POISSULKEMINEN JA RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ 
KOSKE SINUA. EDELLÄ OLEVA TAKUIDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE KOSKEE TÄTÄ 
SOVELLUSTA, EI MITÄÄN YHTEENSOPIVAA CONTOUR-MITTARIA. JOKAISTA 
YHTEENSOPIVAA CONTOUR-MITTARIA KOSKEVAT SEN MUKANA TOIMITETUN RAJOITETUN 
TAKUUN EHDOT. 

18. Seuraavat asiat koskevat EU:n alueella olevia käyttäjiä: Sovellus tarjotaan "sellaisenaan" 
ja "kuten saatavilla" tiettyjen keskeytysaikojen kera. Ascensia ei lupaa tiettyjä palvelutasoja näiden 
ehtojen mukaisesti. Ascensia tekee parhaansa minimoidakseen sovelluksen ja palvelun 
keskeytysajat. Ascensia poissulkee kaikki takuut ja on vastuussa vain petollisesti salatuista vioista. 

19. Vastuunrajoitus: Mikään tässä EULAssa ei sulje pois eikä rajoita vastuutamme kuolemaan 
tai henkilövahinkoon johtavasta tapahtumasta, joka johtuu laiminlyönnistämme, petoksestamme tai 
petollisesta harhaanjohtamisestamme eikä mistään muusta vastuusta, jota ei lain mukaan voida 



 - 7 -  

sulkea pois eikä rajoittaa. Ellei sovellettava laki muutoin kiellä, Ascensian, sen tytäryhtiöiden, 
johtajien, toimihenkilöiden, työntekijöiden, tavarantoimittajien, käyttöoikeuden haltijoiden ja edustajien 
vastuuvelvollisuus kaikista suorista tai epäsuorista, ennalta-aavistettavista tai ennakoimattomista, 
satunnaisista, erityisistä, rangaistavista, tyypillisistä tai ei-tyypillisistä tai välillisistä vahingoista tai 
liikevoittojen menetyksestä, johtuivat ne sitten vahingosta (mukaan lukien välinpitämättömyys), 
sopimusrikkomuksista, lainrikkomuksista, sopimuksentekotuottamuksesta, velvollisuuden tai muun 
lakikäsitteen selkeästä rikkomuksesta, ja jotka ovat seuraavien seikkojen alaisia tai liittyvät niihin:  

• tämän sovelluksen tarkastelu tai käyttö tai kyvyttömyys käyttää sitä; tai 

• tässä sovelluksessa näkyvän tai sen kautta saatavilla olevan sisällön tai materiaalin 
tarkastelu tai käyttö tai siihen luottaminen  

suljetaan täten pois, ellei Ascensia ole aiheuttanut vahinkoja tahallisesti tai törkeällä 
huolimattomuudellaan.  

Tämä sovellus toimitetaan vain koti- ja yksityiskäyttöön. Suostut olemaan käyttämättä tätä sovellusta 
mihinkään kaupallisiin tai liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, emmekä me ole vastuussa sinulle mistään 
tulonmenetyksestä, liiketoiminnan menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä, 
liiketoimintamahdollisuudesta tai liiketoimintatiedoista, eivätkä Ascensia, sen tytäryhtiöt, 
tavarantoimittajat, käyttöoikeuden haltijat tai edustajat ole vastuussa minkäänlaisista oheis-, 
varoittavista, välillisistä, rankaisevista, erityisistä tai epäsuorista vahingoista.  

Ascensia, sen tytäryhtiöt, tavarantoimittajat, käyttöoikeuden haltijat tai edustajat eivät ole vastuussa 
mistään viruksen, tilisi valtuuttamattoman käytön, hajautetun palvelunestohyökkäyksen tai muun 
teknisesti haitallisen aineiston, joka voi saastuttaa mobiililaitteesi, taulutietokoneesi tai muun 
tietokonelaitteiston, tietokoneohjelmien, tietojen tai muun yksityisen aineiston aiheuttamasta 
vahingosta, joka johtuu tämän sovelluksen käytöstäsi tai siitä, että lataat jotain sisältöä siitä tai joltain 
siihen linkitetyltä verkkosivustolta, eivätkä mistään teosta tai tapahtumasta, johon emme ole 
kohtuudella voineet vaikuttaa, mukaan lukien tietoliikenneverkkojen häiriö, paitsi Ascensian karkean 
huolimattomuuden tai tahallisen rikkomuksen tapauksessa. Siinä määrin kuin sovellettava laki sallii, 
emme ole vastuussa sinulle, jos tämä sovellus (tai sen mikä tahansa ominaisuus) ei mistä tahansa 
syystä ole saatavilla jonakin hetkenä ja miten kauan tahansa. 

RIIPPUMATTA MENETYKSISTÄ, JOITA SINULLE VOI KOITUA, ASCENSIAN, SEN 
TYTÄRYHTIÖIDEN, OIKEUDENOMISTAJIEN, KÄYTTÖOIKEUDEN HALTIJOIDEN, 
TAVARANTOIMITTAJIEN TAI EDUSTAJIEN KOKO VASTUU MINKÄ TAHANSA TÄMÄN EULAN 
MÄÄRÄYKSEN MUKAAN JA SINUN YKSINOMAISET KORJAUSKEINOSI RAJOITTUVAT 
SOVELLUKSEN VIKOJEN PAIKKAAMISEEN, KORJAAMISEEN TAI MUUTOIN OIKAISEMISEEN. 
MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUSKOHDASSA EI OLE TARKOITETTU POISSULKEMAAN MITÄÄN 
VASTUUTA, JOTA EI VOIDA POISSULKEA TAI RAJOITTAA TAI JOKA ON KÄYTTÄJÄN 
KÄYTETTÄVISSÄ TUON KÄYTTÄJÄN KANSALLISEN LAIN MUKAAN. 

TÄMÄN EULA-SOPIMUKSEN JOKAINEN VASTUUNRAJOITUKSEN, 
VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN TAI VAHINKOJEN POISSULKEMISEN MÄÄRITTÄVÄ KOHTA ON 
TARKOITETTU KOHDENTAMAAN JA KOHDENTAA TÄMÄN EULA-SOPIMUKSEN OSAPUOLTEN 
VÄLISET RISKIT. TÄMÄ KOHDENTAMINEN ON OSAPUOLTEN VÄLISEN SOPIMUKSEN 
PERUSTAN OLENNAINEN OSA. JOKAINEN NÄISTÄ KOHDISTA ON OSITETTAVA JA 
ITSENÄINEN TÄMÄN EULA-SOPIMUKSEN MUIHIN KOHTIIN NÄHDEN. TÄMÄN KOHDAN 19 
RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA, VAIKKA JOKIN MUU RAJOITETTU OIKEUSKEINO EI 
TÄYTTÄISI OLENNAISTA TARKOITUSTAAN. 

Saksassa olevat käyttäjät:  

Ascensia on vastuussa vain törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta toiminnasta johtuvista 
vahingoista. Ascensian kakki muut vahinkovastuut ovat poissuljettuja. Edellä mainitut 
vastuunrajoitukset eivät koske pakollista lainmukaista vastuuta, erityisesti Saksan tuotevastuulain 
(Produkthaftungsgesetz) mukaista vastuuta. Lisäksi vastuunrajoitukset eivät ole voimassa, jos ja siinä 
määrin kuin Ascensia on antanut tietyn takuun. 
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20. Kuluttajansuojailmoitus. Huomaa, että jos olet kuluttajan, tämän EULA-sopimuksen 
rajoitukset on tarkoitettu vain niin laajoiksi ja kattaviksi kuin asuinmaasi tuomiovalta sallii. 

• Lainmukainen tiedotus New Jerseyn asukkaille. Mikään tämän EULA-sopimuksen 
ehto ei koske yhteenkään New Jerseyssä asuvaan kuluttajaan, jos ehto rajoittaa 
seuraavia koskevia oikeussuojakeinoja: (i) Ascensian rikkomukselliset toimet (esim. 
välinpitämättömyys, tavallisen hoitotason noudattamatta jättäminen, kohtuuttoman 
riskin tai haitan aiheuttamisen välttämättä jättäminen); (ii) New Jerseyn 
tuotevastuulaki, N.J.S.A. 2A:58C-1, et seq (eli lain mukainen velvollisuus olla 
valmistamatta ja myymättä vaarallisia tuotteita ja tästä mahdollisesti aiheutuva 
rangaistuskorvaus); (iii) New Jerseyn rangaistuskorvauslaki, N.J.S.A. 2A:15-5.9, et 
seq. (eli lainmukainen oikeus hakea rangaistuskorvausta, jos todellisesta 
pahanilkisyydestä, mielivallasta ja tahallisesta piittaamattomuudesta tai holtittomasta 
välinpitämättömyydestä aiheutuu haittaa); (iv) New Jerseyn yhtenäinen kauppalaki 
(eli kattava lainmukainen ohjelma, joka koskee ostajien ja myyjien oikeuksia ja 
velvollisuuksia liittyen hyödykkeiden myyntisopimuksiin ja taloudellisista ja 
omaisuusvahingoista johtuvia vahinkoja); ja (v) Ascensian laiminlyönti sellaisilta 
haitoilta kohtuullisessa suojaamisessa, jotka aiheutuvat kolmansien osapuolten 
tietyistä rikollisista toimista (esim. tietokonehakkerointi ja henkilötietovarkaus, jota 
säätelee Federal Trade Commission ja Federal Communications Commission ja jota 
koskee New Jerseyn henkilötietovarkaussuojalaki, N.J.S.A.56:8-161, et seq., ja New 
Jerseyn kuluttajapetoslaki, N.J.S.A. 56:8-3, et seq.). Tämän EULA-sopimuksen 
tiettyjen vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista koskevat ehdot eivät päde New 
Jerseyssä, mitä tulee lakisääteisiin vahinkoihin, rangaistuskorvauksiin, tietojen 
menetykseen ja omaisuuden menetykseen tai omaisuusvahinkoihin. 

• Lainmukainen tiedotus Kalifornian asukkaille. Jos olet Kalifornian asukas, 
Kalifornian siviililain kohdan 1789.3 mukaisesti voit ottaa yhteyttä Kalifornian 
Department of Consumer Affairs -ministeriön Division of Consumer Services -osaston 
Complaint Assistance Unit -yksikköön kirjallisesti käyttämällä osoitetta 1625 N. 
Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, California 95834 tai soittamalla numeroon 
(800) 952-5210, jos haluat ratkaista tätä sovellusta koskevan valituksen tai saada 
lisätietoa tämän sovelluksen käytöstä. 

21. Sivusto sisäänkirjauksella: käyttöoikeudet. Huomaa, että olet velvollinen suojaamaan 
käyttöoikeutesi luvattomalta ulkopuoliselta käytöltä ja että sinun on varmistettava, että muut eivät voi 
käyttää niitä ilman lupaasi. Sinun on ilmoitettava Ascensialle välittömästi, jos huomaat, että 
turvallisuutta on rikottu joidenkin tässä sovelluksessa saatavissa olevien tietojen suhteen, tai jos 
valtuuttamattomat henkilöt ovat saaneet haltuunsa käyttöoikeutesi tai jos olet löytänyt merkkejä siitä, 
että tällainen käyttö voisi tulla mahdolliseksi. 

22. Kolmansien osapuolten verkkosivujen linkit. Jos päätät yhdistää tämän sovelluksen 
kolmannen osapuolen verkkosivuun tai linkkiin, Ascensia ei ota mitään vastuuta tähän sovellukseen 
linkitettyjen verkkosivujen tai muiden online-palveluiden sisällöstä. Tällaisia linkkejä ei pidä tulkita 
noiden linkitettyjen verkkosivustojen hyväksynnäksemme, eikä Ascensia ole vastuussa mistään 
menetyksestä tai vahingosta, joka voi aiheutua niiden käytöstä. 

23. Kansainväliset käyttäjät. Huomioi, että tämä sovellus ei ehkä ole käyttäjien käytettävissä 
tietyissä maissa sääntömääräisten rajoitusten vuoksi. Jos yrität ladata tämän sovelluksen ja olet 
jonkin sellaisen maan asukas, jossa tätä sovellusta ei ole hyväksytty käyttöön, tämä sovellus ei ehkä 
lataudu. Maasta riippuen tässä sovelluksessa mainitut tuotteet voivat tulla erilaisessa pakkauksessa, 
eri pakkauskoossa tai eri litteroinnilla tai merkinnöillä. Ascensia ei esitä mitään väitettä tai anna takuita 
tai vakuuksia (ilmaistuja tai oletettuja) siitä, että tuotteet tai palvelut ovat saatavissa samannäköisinä, 
samassa koossa tai samoin ehdoin eri alueilla tai maissa. Nämä tuotteet tai palvelut voivat olla 
erilaisten sääntelyvaatimusten alaisia. Jos yrität ladata tai käyttää tai lataat tai käytät tätä sovellusta 
jossain maassa tai alueella, jossa sitä ei ole hyväksytty käyttöön, teet sen omalla vastuullasi, eikä 
Ascensia hyväksy mitään vastuuta tällaisesta käytöstä.  

24. Vahingonkorvaus. Siinä määrin kuin laki sallii suostut vapauttamaan vastuusta, 
puolustamaan ja pitämään viattomana Ascensiaa, sen tytäryhtiöitä ja näiden toimihenkilöitä, johtajia, 



 - 9 -  

työntekijöitä ja edustajia mitä tulee kaikkiin mahdollisiin korvausvaatimuksiin, vastuisiin, menetyksiin, 
vahinkoihin, kuluihin ja kustannuksiin (mukaan lukien asianajajien ja asiantuntijoiden maksut), joita 
nämä ovat aiheuttaneet liittyen (a) tämän sovelluksen tarkasteluusi, käyttöösi tai oletettuun käyttöösi; 
(b) mihin tahansa moitittavaan käyttöoikeuden rikkomiseen sinun tai kotitaloutesi muun henkilön 
toimesta tai muuten yhteydessä sinun tai heidän tämän sovelluksen käyttöön (d) petokseen, 
tahalliseen rikkomukseen, rikollisiin toimiin tai törkeään huolimattomuuteen. Korvaussumma rajoittuu 
tämän kohdan 24 mukaisesti suurimpaan summaan, joka lainkäyttöalueesi lakien mukaan voidaan 
vaatia korvaamaan.  

25. Tavaramerkit. "Ascensia", "Contour" ja kaikki muut tämän sovelluksen yhteydessä käytetyt 
tavaramerkit ovat Ascensian tavaramerkkejä. Suostut olemaan näyttämättä tai käyttämättä näitä 
tavaramerkkejä ilman Ascensian kirjallista ennakkolupaa.  

26. Muutokset tähän EULAan. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä EULA-sopimusta oman 
harkintamme mukaan milloin tahansa. Jos muokkaamme tätä EULA-sopimusta tavalla, joka muuttaa 
oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi merkittävällä tavalla, saat tilaisuuden hyväksyä uudet ehdot. Jos 
hyväksyt ne, muokattu EULA koskee tämän sovelluksen käyttöäsi, sillä muokattu EULA-sopimus sitoo 
sinua. Tämän EULA-sopimuksen vähäpätöiset muokkaukset astuvat voimaan julkaisuhetkellä. Tästä 
EULA-sopimuksesta aiheutuvat kiistat ratkaistaan tämän EULA-sopimuksen sen version mukaisesti, 
joka oli voimassa kiistan syntymishetkellä. Voimme päivittää tämän sovelluksen aika ajoin ja muuttaa 
sisältöä milloin tahansa. Huomaa kuitenkin, että mikä tahansa tämän sovelluksen sisältö voi olla 
vanhentunut milloin tahansa, emmekä ole velvollisia päivittämään sitä. Emme takaa, että tämä 
sovellus tai mikään sen sisältö on virheetön tai puutteeton. 

27. Yleistä. Tämä käyttöoikeus muodostaa koko sopimuksen sinun ja Ascensian välillä tämän 
sovelluksen suhteen ja korvaa kaikki aiemmat tätä sovellusta koskevat ehdotukset, neuvottelut, 
keskustelut, käsittelyt ja sopimukset sinun ja Ascensian välillä. Minkään tämän käyttöoikeuden 
sisältämän tiedon ei pidä tulkita muodostavan lääkäri-potilas-, kumppanuus-, asiamies- tai 
työsuhdetta sinun ja Ascensian välillä. Kun tämä käyttöoikeus päättyy mistä tahansa syystä, kohdat 8 
(Tietojen käyttö), 12 (Immateriaalioikeudet), 13 (Varmuuskopiot) 14 (Ei luottamusta tietoihin), 17 
(Vastuuvapauslauseke), 19 (Vastuunrajoitus), 24 (Vahingonkorvaus), 25 (Tavaramerkit) ja 30 
(Hallitseva laki ja oikeuspaikka) pysyvät täysin voimassa. Minkään tämän käyttöoikeuden suoman 
oikeuden käytöstä luopumista tai käyttämisen laiminlyöntiä millään tavoin ei pidetä luopumisena 
mistään muusta tämän käyttöoikeuden mukaisesta oikeudesta. Jos jokin tämän käyttöoikeuden 
ehdoista määritetään lopullisesti laittomaksi, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi mistä 
tahansa syystä, tuota ehtoa pidetään tästä käyttöoikeudesta erotettavissa olevana, eikä se vaikuta 
minkään jäljellä olevien ehtojen voimassaoloon ja täytäntöönpanokelpoisuuteen. Tämä EULA on 
käyttäjän henkilökohtainen, eikä sitä saa siirtää, osoittaa, alilisensoida tai uudistaa mistään syystä. 
Jokainen tämän käyttöoikeuden käännös tehdään paikallisten vaatimusten mukaisesti ja sovellettavan 
lain sallimissa rajoissa, ja mikäli englanninkielisen ja jonkin muun kuin englanninkielisen version välillä 
on ristiriita, tämän käyttöoikeuden englanninkielinen versio on määräävä. Voimme siirtää tämän 
EULAn mukaiset oikeutemme ja velvoitteemme jollekin toiselle organisaatiolle, mutta se ei vaikuta 
sinun tämän EULAn mukaisiin oikeuksiisi eikä meidän velvoitteisiimme. 

28. Verot ja tullit. Sinä olet vastuussa kaikkien verojen, tullien tai maksujen, joita jokin 
viranomainen voi määrätä nyt tai myöhemmin tälle EULA-sopimukselle tämän sovelluksen 
toimittamisesta, käytöstä tai ylläpidosta ja/tai mistä tahansa tämän sovelluksen käytöstä, 
maksamisesta, mukaan lukien internetyhteyttä ja internetin käyttöä koskevat verot, tullit tai maksut, 
siinä määrin kuin sovellettava laki tämän sallii, ja jos Ascensia joskus maksaa jonkin edellisistä 
veroista, tulleista tai maksuista, sinun on vaadittaessa korvattava se Ascensialle täysimääräisesti. 

29. Oikeussiirto. Ascensia voi osoittaa, siirtää, uudistaa tai teettää alihankintana jotkut tai kaikki 
tämän EULAn mukaiset oikeutensa tai delegoida osan tai kaikki tämän EULAn mukaiset oikeutensa 
ilman mitään kirjallista ennakkosuostumusta, jos tällainen osoitus ja/tai delegointi tehdään tytäryhtiölle 
Ascensia-yritysryhmän sisällä tai jollekin Ascensia Diabetes Care Holdings AG:n oikeudenomistajalle 
ostamalla koko tai olennaisesti koko sen omaisuus. 

30. Hallitseva laki ja oikeuspaikka. Tätä EULA-sopimusta, sen aihepiiriä ja muotoa hallitsevat 
Sveitsin lait, ja niitä on tulkittava Sveitsin lakien mukaisesti minkään lakiperiaatteiden ristiriitojen tähän 
vaikuttamatta. Käyttäjän asuinpaikan lainkäyttöalueen pakolliset kuluttajasuojaehdot ovat voimassa, 
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eikä tämä lakivalinta poissulje niitä. Tätä EULA-sopimusta ei hallitse Yhdistyneiden kansakuntien 
kansainvälistä tavarakauppaa koskeva sopimus, jonka soveltaminen on nimenomaisesti poissuljettua. 
Pois sulkien venäläiset käyttäjät alla määritetyn mukaisesti, Baselin kaupungin tuomioistuimella 
(Sveitsi) on yksinomainen lainkäyttövalta mahdollisissa ristiriidoissa, jotka aiheutuvat tästä EULA-
sopimuksesta tai siihen liittyen. 

Seuraavat asiat koskevat venäläisiä käyttäjiä: Mikä tahansa kiista, joka syntyy tästä EULA-
sopimuksesta tai siihen liittyen, ratkaistaan joko Ascensian sijainnin tuomioistuimessa tai asuinmaasi 
tuomioistuimessa, kantajan valinnan mukaan. 

31. Palaute. Jos päätät antaa palautetta tai ehdotuksia kokemuksistasi, joita sinulla on tästä 
sovelluksesta ("palaute"), myönnät Ascensialle rajoittamattoman, pysyvän, peruuttamattoman, ei-
yksinomaisen, täysin maksetun, palkkiottoman oikeuden hyödyntää tätä palautetta millä tahansa 
tavalla ja mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien tämän sovelluksen parantaminen ja muiden 
tuotteiden ja palveluiden luominen.  

32. Force Majeure. Siinä määrin kuin sovellettava laki sallii, Ascensia vapautetaan 
velvollisuudesta noudattaa tätä EULA-sopimusta minkä tahansa ajanjakson ajan, jos se on estynyt tai 
viivästynyt noudattamasta tästä EULA-sopimuksesta syntyviä velvoitteitaan kokonaisuudessaan tai 
osittain force majeure -tapahtuman tai -tapahtumasarjan vuoksi, kun syynä on jokin seuraavista: (a) 
sääolosuhteet tai muut luonnonvoimat tai luonnonmullistukset; (b) sotatoimet, terrorismi, 
kansannousu, kapinat, kansalaislevottomuudet tai -kapinointi; (c) karanteenit tai kauppasaarrot; (d) 
tietoliikenteen, verkon, tietokoneen, palvelimen tai internetin katkokset tai seisokkiaika; tai (e) muut 
Ascensian kohtuullisen hallinnan ulkopuolella olevat syyt.  

33. Applea koskeva huomautus. Tämä kohta 33 koskee vain siinä tapauksessa, että käytät tätä 

sovellusta iOS-laitteella. Hyväksyt, että tämä EULA on vain sinun ja Ascensian välinen sopimus, ei 
Applen, eikä Apple ole vastuussa tästä sovelluksesta tai sen sisällöstä. Applella ei ole mitään 
velvoitetta tarjota mitään huolto- tai tukipalveluita tähän sovellukseen liittyen. Jos tämä sovellus ei ole 
jonkin takuun mukainen, et voi ilmoittaa asiasta Applelle, eikä Apple korvaa tämän sovelluksen 
ostohintaa sinulle, ja siinä määrin kuin paikallinen laki sallii, Applella ei ole mitään muuta tätä 
sovellusta koskevaa takuuvelvoitetta. Applella ei ole vastuuta vastata mihinkään sinun tai kolmannen 
osapuolen tekemään, tätä sovellusta tai sovelluksen omistamista ja/tai käyttöä koskevaan 
korvausvaatimukseen, mukaan lukien (a) tuotevastuuta koskevat väitteet; (b) väitteet, että tämä 
sovellus ei noudata jotakin sovellettavaa lain tai säännöksen vaatimusta; ja (c) vaatimukset, jotka 
perustuvat kuluttajansuoja-, tietosuoja- tai vastaavaan lakiin. Apple ei ole vastuussa mistään 
kolmannen osapuolen sellaisen korvausvaatimuksen tutkinnasta, puolustamisesta, sopimisesta tai 
vapauttamisesta, jonka mukaan tämä sovellus ja/tai sovelluksen hallussapitosi tai käyttösi rikkoo 
kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Suostut noudattamaan kolmansien osapuolten ehtoja 
käyttäessäsi tätä sovellusta. Apple ja Applen tytäryhtiöt ovat tämän EULA-sopimuksen edunsaajia, ja 
kun hyväksyt tämän EULA-sopimuksen, Applella on oikeus (ja sen katsotaan hyväksyneen oikeuden) 
käyttää tätä EULA-sopimusta sinua vastaan tämän EULA-sopimuksen mukaisena kolmannen 
osapuolen edunsaajana. Täten takaat, että (x) et ole maassa, joka on Yhdysvaltain hallituksen 
kauppasaarron alainen tai jonka Yhdysvaltain hallitus on määrittänyt "terrorismia tukevaksi" maaksi; ja 
että (y) et kuulu mihinkään Yhdysvaltain hallituksen laatimaan luetteloon kielletyistä tai rajoitetuista 
osapuolista. 

34. Yhteydenotot. Jos sinulla on tätä EULA-sopimusta koskevia kysymyksiä, kommentteja, 
valituksia ja/tai vaatimuksia, ne tulee lähettää osoitteeseen Ascensia Diabetes Care Holdings AG, 
Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Basel, Sveitsi.  

 

 


