
AKTIIVI-OHJELMISTOJEN
SOPIMUSEHDOT

Tilaamalla, asentamalla tai käyttämällä Aktiivi-ohjelmistoja, sitoudutte noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Tämä 
sopimus on ainoastaan teidän ja Aktiivi-ohjelmisto tuotteen valmistajan, Datatech Oy:n välinen, tätä ohjelmistotuotetta ja 
sen asiakirja-aineistoa koskeva sopimus, jota voidaan myöhemmin muuttaa. Tätä ohjelmistotuotetta tai sen asiakirja 
aineistoa tai niiden kopioita ei ole lupa käyttää, kopioida, muokata, luovuttaa tai siirtää muutoin kuin tässä sopimuksessa 
määritetyin ehdoin. Jos ette hyväksy kaikkia tämän sopimuksen ehtoja, tätä ohjelmistoa ei ole lupa kopioida, asentaa tai 
käyttää.

Aktiivi-ohjelmistojen sopimusehdot koskevat kaikkia Datatech Oy:n ohjelmistotuotteita. Ohjelmistoa ei ole myyty eikä 
omistusoikeutta siihen ole luovutettu, vaan asiakkaalle on myönnetty oikeus käyttää ohjelmistoa tämän sopimuksen 
ehtojen mukaisesti. Datatech Oy pitää oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa. Muuttuneet lisenssiehdot koskevat
kaikkia ohjelmistoja joiden yhteydessä toimitetaan muuttuneet lisenssiehdot. Ohjelmistopäivityksen mukana 
mahdollisesti toimitettavat muuttuneet lisenssiehdot korvaavat aiemmat lisenssiehdot, jos ohjelmistopäivitys asennetaan.
Asiakas saa ainoastaan ne oikeudet, jotka tässä sopimuksessa hänelle myönnetään. Datatech Oy pidättää itsellään 
kaikki oikeudet mitä asiakkaalle ei myönnetä. Asiakkaalla on omistusoikeus tallennusvälineeseen, jolla ohjelmisto 
toimitetaan. Ohjelmisto ja sen kopioiden ja sen mahdollisten päivitysten omistusoikeudet säilyvät Datatech Oy:llä. 

A. Asiakkaan oikeudet
Asiakkaalla on oikeus asentaa ohjelmisto hankkimiensa yksittäisten käyttöoikeuksien määrää vastaavaan määrään 
tietokoneita ja käyttää ohjelmistoa näissä laitteissa.  

Asiakkaalla on oikeus luoda ohjelmiston asennusohjelmasta kopioita asennusta ja varmuuskopiointia varten.

Huomautus: Mikäli ohjelmisto on merkitty Trial -kokeiluversioksi tai Datatech Oy on ohjelmiston toimittaessaan 
ilmoittanut toimittavansa sen arviointia varten, asiakas saa rinnakkaisen käyttöoikeuden ja on oikeutettu käyttämään ja 
arvioimaan ohjelmistoa organisaatiossaan ilman veloitusta 30 päivän ajan. Mikäli asiakas jatkaa ohjelmiston käyttöä 
lisensoituna täysiversiona katsotaan tämä vahvistetuksi ostopäätökseksi.

B. Huolto ja tuki
Asiakas on oikeutettu saamaan ohjelmiston huolto- ja tukipalveluja ohjelmiston käyttöoikeuden ostamisen jälkeen, paitsi 
jos kyseessä on Trial -kokeiluversio. Trial -kokeiluversion käyttäjillä ei ole oikeutta huolto- ja tukipalvelujen käyttöön. Tuki-
ja huoltopalveluun kuuluvat julkaistavat päivitykset ja parannukset sekä tekninen tuki. Määräajan jälkeen asiakas voi 
ostaa tuki- ja huoltopalveluja, erikseen veloitettavaa vuosittaista palvelumaksua vastaan.

Ohjelmistopäivityksiä julkaistaan yleensä vähintään kerran vuodessa. Ohjelmistopäivitykset toimitetaan asiakkaalle 
postitse tai ladattavaksi Datatech Oy:n hallinnoimalta palvelimelta. Arviointikäyttöön tarkoitettua ohjelmiston Trial 
-kokeiluversiota käyttävä asiakas ei ole oikeutettu saamaan ohjelmiston päivityksiä ja parannuksia postitse eikä 
Internetin kautta.

C. Käyttörajoitukset
Asiakas ei saa jakaa eikä luovuttaa ohjelmiston kopioita kolmansille osapuolille, siirtää ohjelmistoa sähköisesti 
kolmansien osapuolien tietokoneisiin tai antaa kolmannen osapuolen kopioida ohjelmistoa. Ohjelmisto, sen rakenne ja 
lähdekielinen koodi sisältää Datatech Oy:lle ja sen alihankkijoille kuuluvaa tekijäoikeudellista aineistoa, liikesalaisuuksia 
sekä muuta aineistoa, johon ainoastaan Datatech Oy:llä tai tämän alihankkijalla on oikeus. Tämän vuoksi asiakas ei saa 
purkaa tai uudelleen koota ohjelmistoa tai muutoin saattaa ohjelmistoa mihinkään ihmiselle yleisesti ymmärrettävään 
muotoon. Asiakas ei saa muokata, muuttaa, kääntää, vuokrata, liisata, myydä edelleen tai jakaa ohjelmistoa tai sen osia 
eikä luoda johdannaistuotteita ohjelmistosta tai sen osista. Asiakas ei saa käyttää ohjelmiston asiakirja-aineistoa muuhun
tarkoitukseen kuin ohjelmiston oman käytön tueksi. Muista kuin tässä sopimuksessa myönnetyistä oikeuksista 
ohjelmistoon on sovittava erikseen Datatech Oy:n kanssa.

D. Tekijänoikeudet
Ohjelmiston oikeudet mukaan lukien  omistus- ja tekijänoikeudet kuuluvat Datatech Oy:lle. Ohjelmisto on suojattu 
tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussäädöksillä sekä muilla tekijänoikeutta koskevilla sopimuksilla. 



E. Rajoitettu takuu ja vastuurajoitukset
Tallennusvälineen rajoitettu takuu. Datatech Oy takaa sen tallennusvälineen virheettömyyden, jolla ohjelmisto 
toimitetaan, 30 päivän ajan toimituksesta. Datatech Oy valintansa mukaan joko korvaa virheellisen tallennusvälineen 
vastaavalla tai palauttaa tallennusvälineen täyden ostohinnan. Datatech Oy ei ole velvollinen korvaamaan vahingon tai 
väärän tai virheellisen käytön seurauksena vahingoittunutta tallennusvälinettä tai palauttamaan sen ostohintaa.

Ohjelmiston vastuurajoitukset. Ohjelmisto toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta. Datatech Oy ei 
myönnä Ohjelmistolle mitään erityistä eikä oletettua takuuta ohjelmiston kaupallisesta hyödynnettävyydestä tai 
ohjelmiston sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen eikä mitään muutakaan oletettua takuuta. Datatech Oy ei takaa 
Ohjelmiston tai sen asiakirja-aineiston oikeellisuutta, tarkkuutta, luotettavuutta eikä mitään muuta ominaisuutta. Riski 
ohjelmiston ja sen asiakirja-aineiston käytöstä ja käytön tuloksista on asiakkaalla.

Takuu kokonaisuudessaan. Datatech Oy ei myönnä tälle tuotteelle muita takuita kuin aikaisemmissa kappaleissa 
kuvatun tallennusvälineen rajoitetun takuun. Mikään Datatech Oy:n  tai sen jälleenmyyjän tai työntekijän antama 
kirjallinen tai suullinen ilmoitus ei synnytä takuuvelvollisuutta tai laajenna myönnettyä rajoitettua takuuta, eikä tällaisia 
ilmoituksia ja neuvoja tule pitää takuuna.

Vastuunrajoitus. Datatech Oy ei vastaa  ohjelmiston tai sen asiakirja-aineiston käytöstä tai käytön estymisestä 
asiakkaalle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten tulojen menetyksestä, tietojen katoamisesta tai 
vahingoittumisesta tai muusta kaupallisesta tai taloudellisesta menetyksestä eikä muistakaan vahingoista, vaikka 
Datatech Oy:lle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Datatech Oy:n vastuu mistä tahansa syystä 
aiheutuneista vahingoista rajoittuu aina asiakkaan ohjelmistosta suorittamaan maksuun.. Datatech Oy edustaa 
työntekijöitään, kuten näissä ehdoissa on määritelty, luovuttaessa, pois suljettaessa ja/tai rajoitettaessa sitoumuksia, 
takuita ja vahingonkorvausvelvollisuutta, mutta ei muulla tavoin tai muissa tarkoituksissa.

F. Sopimuskausi ja sopimuksen päättyminen
Trial -kokeiluversiota lukuun ottamatta tämä lisenssisopimus on voimassa, kunnes se irtisanotaan. Sopimus purkautuu 
automaattisesti ilman ennakkoilmoitusta, mikäli asiakas rikkoo jotakin sopimuksen ehtoa. Kun sopimus päättyy, 
asiakkaan on tuhottava ohjelmisto ja kaikki sen kopiot. Asiakas on oikeutettu irtisanomaan tämän lisenssisopimuksen 
milloin tahansa tuhoamalla ohjelmiston ja kaikki sen kopiot. Asiakas ei ole oikeutettu saamaan sopimuksen 
päättymisestä korvausta Datatech Oy:ltä tai miltään sen jälleenmyyjältä. Sopimuksen luottamuksellisuutta ja rajoituksia 
koskevat ehdot ovat voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Lisenssiehtoja koskevat riidat ratkaistaan Suomen
lakien mukaan. Datatech laskuttaa vuosihuoltomaksun 12 kuukauden jaksoissa etukäteen. Aktiivi Kirjanpito, -Laskutus, - 
Ostoreskontra- Palkanlaskenta ja -Matka laskutus on vuosittain joulukuussa. Aktiivi Pelto laskutusjakso on vuosittain 
huhtikuussa. Asiakkaan ostaessa käyttöoikeuden Datatech laskuttaa kyseisen laskutusjakson jäljellä olevat käyttöoikeus 
kuukaudet. Irtisanomisen jälkeen maksettuja käyttöoikeusmaksuja ei palauteta. Asiakaalla on oikeus käyttää Aktiivi-
ohjelmistoa maksetun käyttöoikeusjakson loppuun saakka.

Trial -kokeiluversion  lisenssi päättyy automaattisesti, 1) jos asiakas ei noudata näitä lisenssiehtoja ja sen rajoituksia, 2) 
kun 30 päivää on kulunut ohjelmiston ensimmäisestä asennuksesta, tai 3) kun myönnetty arviointiaika on päättynyt. Kun 
lisenssin voimassaolo päättyy, asiakas on velvollinen tuhoamaan ohjelmiston ja kaikki sen kopiot. Jos jokin tämän 
sopimuksen säännös todetaan tai tulee laittomaksi, mitättömäksi tai soveltamattomaksi, se ei vaikuta minkään muun 
tämän sopimuksen määräyksen laillisuuteen, pätevyyteen tai sovellettavuuteen. Tätä sopimusta voi muokata ainoastaan 
kirjallisesti ja vain Datatech Oy:llä on oikeus muutoksiin. Tämän sopimuksen eri osien otsikot on tarkoitettu ainoastaan 
lukemisen helpottamiseksi, eikä niitä tule soveltaa sopimuksen tulkintaan.
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