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ENERVENT ZEHNDER OY VEEBISAIDI KASUTUSTINGIMUSED
Need kasutustingimused („tingimused”) kehtivad teie („kasutaja”, „teie”) ja Enervent Zehnder
Oy (ettevõtte kood 2928724-4, „Enerventi”) vahel. Need reguleerivad tingimusi, mis kehtivad
Enerventi veebisaidi (aadressiga www.enervent.com), sellega seotud saitide, tööriistade või
teenuste („veebisait”) avamisel ja kasutamisel.
Lugege need tingimused enne veebisaidi avamist ja kasutamist põhjalikult läbi.
Veebisaiti avades ja kasutades nõustute nende tingimustega muutmata kujul. Kui olete
tarbija, siis kinnitate ja garanteerite veebisaiti avades ja kasutades ka seda, et olete
vähemalt 18-aastane ja võimeline vastutama seaduse alusel neis tingimustes sätestatud
kohustuste täitmise eest või et teie vanem või eestkostja on need tingimused üle
vaadanud ja nendega nõustunud.
Kui teie või teie eestkostja ei nõustu nende tingimustega, siis ärge veebisaiti avage ega
kasutage.
Nende tingimuste jõustumiskuupäev on 18.12.2015. Enervent jätab endale õiguse oma
äranägemisel ja ette teatamata muuta, lisada või eemaldada tingimusi (või nende osi) mis
tahes ajal. Samuti võib Enervent oma äranägemisel ette teatamata muuta, lõpetada või
peatada mis tahes veebisaidi, aspekti, muu hulgas veebisaidi funktsioonide kättesaadavuse.
Kohustute regulaarselt kontrollima, kas nendes tingimustes on tehtud muudatusi, ja juhul, kui te
neid regulaarselt ei kontrolli, on need teile sellegipoolest siduvad. Kui jätkate veebisaidi
kasutamist, tähendab see teie nõusolekut neile muudatustele alluda. Nõustute, et Enervent ei
vastuta teie ega ühegi muu osapoole ees ühegi veebisaidi või nende tingimuste muudatuse,
peatamise või lõpetamise eest.
1. Sisukord
Välja arvatud muu osapoole lingid (vt allolevat punkti 4), on kõik andmed, sisu, teave ja
materjalid, mida veebisaidilt leida võib ning mis veebisaidi moodustavad, muu hulgas i) tekst,
kataloogid, graafikud, fotod, illustratsioonid, pildid, video- ja heliklipid, reklaam- ja
kampaaniamaterjalid, brošüürid, juhendid, tööriistad, andmed, tarkvara, kogumikud, HTMLkood, kujundused, graafiline liides ja üldine välimus; ii) registreeritud või registreerimata
kaubamärgid, logod, ärinimed, teenindusmärgid ja kaubandusidentiteedid ja iii) kõik muud
teabe ja intellektuaalomandi vormid (kõik eelnevad, v.a muude osapoolte lingid), mida
nimetatakse siin üheskoos või eraldi „sisuks”, Enerventi omand, kuuluvad tema kontrolli alla või
on talle litsentsitud ja neid kaitstakse vajaduse korral ärisümboolika, autoriõiguse, patendi- ja
kaubamärgiseaduste ning mitmesuguste muude omandiõiguste ja -seadustega. Kõik õigused,
mida pole siinkohal selgelt antud, on kaitstud Enerventi hüvanguks.
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2. Veebisaidi kasutamine
2.1 Üldsätted
Nõustute alati järgima kõiki seadusi, põhikirju, reegleid, eeskirju, korraldusi jne, mis
teiepoolsele veebisaidi kasutamisele kehtivad. Arvestades siin antud tingimusi ja kõiki
kohalikke kehtivaid õigusnorme, annab Enervent teile piiratud, mitte-üleantava, mittevälistava,
isikliku ja tühistatava litsentsi selle veebisaidi ja/või sellega seotud sisu avamiseks,
kasutamiseks, printimiseks, oma arvutisse talletamiseks ja seaduslikuks kasutamiseks ja ainult
informatiivsel eesmärgil.
See luba, teie juurdepääs veebisaidile ja/või teiepoolne veebisaidi sisu kasutamine ei kujuta
endast mingisuguse sisu omandiõiguse üleminekut ning selle puhul kehtivad järgmised
piirangud: i) te ei tohi veebisaidi sisu ega selle tarkvara ühtegi osa otseselt ega kaudselt
litsentsida, müüa ega üle anda; ii) peate säilitama kõigil veebisaidi ja sisu eksemplaridel kõik
Enerventi ja/või tema litsentsiomanike autoriõigust, kaubamärki ja muud omandiõigust
tähistavad märkused; iii) v.a siin lubatud juhtudel, ei tohi teie ise ega keegi teine teie loal
veebisaiti ega sisu ühelgi viisil muuta, levitada, üle anda ega talletada ega seda ühelgi viisil
paljundada või avalikult kuvada või kasutada veebisaiti või sisu muul moel ühelgi avalikul või
ärilisel eesmärgil ilma Enerventi eelneva kirjaliku loata; ja iv) te ei tohi veebisaiti osadeks
lahutada, dekompileerida, pöördprojekteerida, luua sellest tuletatud teoseid ega püüda muul
viisil tuletada veebisaidi või selle tarkvara lähtekoodi, skripti, tarkvara või muid ärisaladusi.
Igasugune selline katse (mis rikub ülal toodud alajaotisi i)–iv)) annab aluse õigushüveks, mida
Enervent (nagu käesolevaga kinnitate) võib nõuda seadusjärgsete kahjutasude või õiglaste
hüvitiste saamiseks, muu hulgas ettekirjutuse kaudu.
Arvestage, et kui Enervent on andnud teile sisselogimisandmed ja teil on lubatud pääseda
juurde veebisaidil pakutavale piiratud erisisule, ei pruugi kõik ülal kirjeldatud piirangud teie
puhul kehtida (vt allolevat jaotist 2.2).
Eraldiseisvate sidussaitide, teenuste, programmide ja/või muu sisu puhul võivad kehtida seal
näidatud täiendavad tingimused või välistused.
2.2 Juurdepääs erisisule ja selle kasutamine
Enervent on piiranud veebisaidil juurdepääsu erisisule („erisisu”). Selline erisisu on saadaval
tasuta aadressil http://www.enervent.com/login kasutajatele, kellele Enervent on juurdepääsu
võimaldanud. Kuigi juurdepääs võimaldatakse tavaliselt spetsialistidele, kes töötavad Enerventi
hoolduses, või muudele äripartneritele, kes on läbinud teatud Enerventi korraldatud kursused,
võib Enervent anda omal äranägemisel juurdepääsu erisisule ja võib igal ajal ja igasugusel
põhjusel sellise juurdepääsu ette teatamata ja igasuguse vastutuseta tühistada. Enervent võib
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igal ajal erisisu pakkumise lõpetada ja kustutada erisisu ala tervikuna või osaliselt ette
teatamata ja igasuguse vastutuseta.
Kui te enam Enerventi hoolduses või muude äripartnerite juures ei tööta, kohustute kohe erisisu
kasutamise lõpetama ja teavitama Enerventi oma muutunud olekust ning seejärel teie konto ja
kontoandmed kustutatakse. Nõustute oma andmeid pidevalt ja aega viitmata haldama ja
uuendama, et need oleksid tõesed, täpsed, ajakohased ja terviklikud.
Kui teile antakse juurdepääs erisisule, vastutate teie valduses oleva kontoteabe (muu hulgas
parooli) konfidentsiaalsuse eest ja tegevuse eest, mis toimub teie kontol, kui te seda teavet
turvaliselt ja konfidentsiaalsena ei hoia. Sisselogimisandmeid ja kontoteavet ei soovitata
jagada, kuid kui nii teete, toimub see teie vastutusel. Teid võidakse võtta vastutusele kahjude
eest, mis kaasnevad Enerventile või muudele kasutajatele või külastajatele seoses sellega, et
te oma kontoteavet turvaliselt ja konfidentsiaalsena ei hoia ja/või kui keegi teine teie kontot
kasutab.
Kui teile antakse juurdepääs erisisule, annab Enervent teile piiratud, mitte-üleantava,
mittevälistava, isikliku ja tühistatava litsentsi erisisu avamiseks, kasutamiseks, printimiseks,
oma arvutisse talletamiseks, alallaadimiseks, edastamiseks ja kuvamiseks ainult erisisus
nimetatud ventilatsiooniseadmete hooldustööde tegemiseks ja selliste seadmetega seoses
klienditeeninduse osutamiseks.
See luba, teie juurdepääs erisisule ja/või teiepoolne erisisu kasutamine ei kujuta endast erisisu
omandiõiguse üleminekut ning selle puhul kehtivad järgmised piirangud: i) te ei tohi ühtegi
erisisu otseselt ega kaudselt litsentsida, müüa ega määrata; ii) peate säilitama kõigil erisisu
eksemplaridel kõik autoriõiguse tähised ja kaubamärgid ja muud Enerventi omandiõiguse
tähised; iii) te ei tohi erisisu ühelgi viisil muuta ega lubada muul osapoolel seda teha; ja iv) te ei
tohi erisisu osadeks lahutada, dekompileerida, pöördprojekteerida, luua sellest tuletatud
teoseid ega püüda muul viisil tuletada erisisu või selle tarkvara lähtekoodi, skripti, tarkvara või
muid ärisaladusi. Igasugune selline katse annab aluse õigushüveks, mida Enervent (nagu
käesolevaga kinnitate) võib nõuda seadusjärgsete kahjutasude või õiglaste hüvitiste
saamiseks, muu hulgas ettekirjutuse kaudu.
Selguse huvides on siin märgitud, et nendes tingimustes sisalduvad viited veebisaidile ja sisule
hõlmavad ka erisisu ja ainsad erinevused nende tingimuste rakendatavuses seoses erisisuga
on antud käesolevas jaotises 2.
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3. Privaatsus
Enervent austab teie privaatsusõigusi ja mõistab teie isikuandmete kaitsmise tähtsust.
Veebisaidi kasutamisel kehtib Enerventi privaatsuspoliitika („privaatsuspoliitika”), mis on
saadaval aadressil www.enervent.com, mis sisaldub viite kaudu nendes tingimustes.
Arvestage, et Enervent võib edastada teie andmeid veebisaidi käitajale seoses veebisaidi
käitamisega privaatsuspoliitikas sätestatud tingimuste järgi.
4. Muude osapoolte lingid
Veebisait võib sisaldada linke veebisaitidele, ressurssidele ja teenustele, mille omanik on ja
mida käitab muu osapool. Enervent ei võta endale vastutust ühegi veebisaidil lingitud sisu,
kauba, teenuse või muu materjali eest, mille on loonud või avaldanud muu osapool, ning ei
kiida neid heaks ega anna nendega seoses ühtegi kinnitust ega garantiid. Enervent ei vastuta
selliste muude isikute tekitatud kahjude eest. Neid linke klõpsates lahkute Enerventi veebisaidilt
ja lähete teisele veebisaidile, olenemata sellest, kas on olemas avaleht, mis seda teile ütleb.
Enervent ei vastuta selliste muude isikute tekitatud kahjude eest.
Mõistate, et kui sellistele muudele osapooltele andmeid edastate, edastate neid nende
privaatsuspoliitika kohaselt (kui see on olemas) ja Enerventi privaatsuspoliitika selliste andmete
puhul ei kehti. Lingi lisamine sellisele veebisaidile ei kujuta endast sellise veebisaidi, selle sisu
ega sponsorite toetamist, sponsorlust ega soovitamist. Peale selle võib selliste muude
osapoolte lähenemine privaatsuse kaitsele olla Enerventi rangete normidega kooskõlas või
vastuolus ja kui see on vastuolus ja selle tagajärjel jagatakse andmeid väljaspool EL-i asuvate
üksuste või osapooltega, siis mõistate, et teie andmetele ei pruugita rakendada samasugust
kaitset nagu Enerventi puhul; mõistate, et Enerventil puudub kontroll selliste muude osapoolte
ja nende äritavade üle. Peale selle kaitsete Enerventi selliste muude osapoolte
andmekaitsetavade eest.
5. Vastutuse välistamine
Enervent püüab hoida veebisaidi ja selle sisu täpse, tervikliku ja ajakohasena. Kuid suurimas
kehtivate seadustega lubatud ulatuses pakutakse veebisaiti ja selle sisu olemasoleval kujul ja
saadavuse kohaselt ning seal võib esineda tehnilisi, faktilisi või muid ebatäpsusi, viivitusi ja/või
vigu ja rikkeid. Enervent ei saa tagada ning ei taga, kinnita ega garanteeri, et veebisait või
mingisugune sisu on kättesaadav, täpne, terviklik, usaldusväärne, ohutu, funktsionaalne,
õigeaegne või kasutamiseks sobiv. Veebisaidi ja/või selle sisu avamine, kasutamine ja sellele
tuginemine toimub rangelt ja ainult teie enda vastutusel.
Enervent pakub veebisaiti koos muust osapoolest IT-teenuse pakkujatega ja Enervent ei saa
tagada ning ei taga, kinnita ega garanteeri, et juurdepääs veebisaidile, selle sisule või selle
teenusele või funktsioonile on veatu või katkematu või et mis tahes funktsioone parandatakse.
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Enervent ei garanteeri, et teil on alati võimalik kõigile või igasugustele veebisaidi
funktsioonidele juurde pääseda või neid kasutada. Kogu veebisaidil antud teavet võidakse ette
teatamata muuta. V.a mis tahes kohustuslikud seadusjärgsed õigused, mis teil tarbijana olla
võivad, ei garanteeri ega kinnita Enervent mingit vastutust kahjude eest, mis on seotud tooteid
puudutavate kinnituste õigsuse, terviklikkuse, usaldusväärsuse või täpsusega, muu hulgas
nende värvi, koguse, suuruse ja hinna teave.
Enervent loobub kõigist otsestest või kaudsetest garantiidest, muu hulgas täpsust,
mitterikkumist, müügikõlblikkust ja konkreetseks otstarbeks sobivust ning ohutust
puudutavatest garantiidest või muu osapoole õiguste mitterikkumist puudutavatest garantiidest
veebisaidi ja/või selle sisu puhul, muu hulgas veebisaidil olevad kalkulaatorid, muu teave,
tarkvara või programmid. Samuti loobub Enervent igasugusest kohustusest veebisaidil olevat
teavet uuendada või kasutajaid uuendustest teavitada. Enervent jätab endale õiguse teie
juurdepääs veebile igal ajal ette teatamata lõpetada. Enervent võib veebisaidi igal ajal ette
teatamata ja igasuguse vastutuseta osaliselt või täielikult lõpetada.
Kuigi veebisait on veebis kättesaadav, pole kõik funktsioonid, tooted ega teenused, mida
veebisaidi kaudu käsitletakse, millele seal viidatakse või mida seal pakutakse, kõigile
inimestele või kõigis geograafilistes asukohtades kättesaadavad või pole kättesaadavad või
mõeldud kasutamiseks väljaspool konkreetset piirkonda. Enervent jätab endale õiguse piirata
omal äranägemisel kõigi funktsioonide, toodete või teenuste pakkumist ükskõik kellele ükskõik
millises geograafilises piirkonnas.
Mõned õiguspiirkonnad ei luba kõiki garantiisid või piiranguid kehtivate tarbijaõiguste alusel
piirata ja/või välistada. Sellistes õiguspiirkondades kehtivad ülal nimetatud piirangud kehtivate
seadustega maksimaalselt lubatud ulatuses. Enervent jätab endale õiguse piirata omal
äranägemisel kõigi funktsioonide, toodete või teenuste pakkumist ükskõik kellele ükskõik
millises geograafilises piirkonnas.
Peale selle ei käsitleta veebisaiti seadusvastasele
tegevusele ahvatlevana sellises õiguspiirkonnas, kus see oleks ebaseaduslik või lubamatu
põhjusel, et ettevõte pole selles õiguspiirkonnas registreeritud või moodustatud. Veebisaiti ei
käsitleta seadusvastasele tegevusele ahvatlevana sellises õiguspiirkonnas, kus see oleks
ebaseaduslik või lubamatu põhjusel, et ettevõte pole selles õiguspiirkonnas registreeritud või
moodustatud. Kõik äriotsused, mis tulenevad veebisaidilt pärinevast suhtlusest, tehakse alles
pärast seonduvate äri- ja seaduseküsimuste kaalumist. Kõik äriotsused, mis tulenevad
veebisaidilt pärinevast suhtlusest, tehakse alles pärast seonduvate äri- ja seaduseküsimuste
kaalumist.
Kui kehtivad kohustuslikud seadused teisiti ette ei näe, EI ANNA ENERVENT ÜHTEGI
OTSEST EGA KAUDSET KINNITUST EGA GARANTIID, ET VEEBISAIDIL (SH MUUDE
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OSAPOOLTE VEEBISAIDID, MILLELE SELLEL VEEBISAIDIL OLEVATE LINKIDE KAUDU
PÄÄSEB) VÕI SERVERITES, MIS TEEVAD SELLE VEEBISAIDI KÄTTESAADAVAKS, POLE
ÜHTEGI KAHJULIKKU KOMPONENTI, MUU HULGAS VIIRUSI, USSE, SKRIPTE,
TROOJALASI, NAKKUSI, KAHJUSTAVAID FUNKTSIOONE VÕI MUID SARNASEID
PROBLEEME VÕI DEFEKTE. VEEBISAIT JA SELLE SISU VÕIVAD SISALDADA VIGU,
TÕRKEID JA MUID PROBLEEME, MIS VÕIVAD PÕHJUSTADA SÜSTEEMI RIKKEID VÕI
MUID RIKKEID JA ANDMETE KAOTSIMINEKUT ARVUTIST VÕI MUUST SEADMEST,
MILLEGA VEEBISAITI KASUTATAKSE VÕI AVATAKSE. AINUS HEASTAMISVAHEND
ENERVENTI SUHTES, MIDA SAATE KASUTADA, KUI TE POLE VEEBISAIDI JA/VÕI SELLE
SISUGA RAHUL, ON VEEBISAIDI VÕI SELLISE SISU KASUTAMISE LÕPETAMINE. PEALE
SELLE
SOOVITATAKSE
TEILE
SIINKOHAL
KASUTADA
TÕHUSAT
VIIRUSETÕRJETARKVARA, MIS ON INTERNETI KASUTAJATE SEAS ÜLDTUNTUD TEAVE.
KUID VASTUTUSE VÄLISTUSED KEHTIVAD, OLENEMATA TEIE ANDMETURBE JA
VIIRUSETÕRJE MEETMETEST JA NENDE MEETMETE TÕHUSUSEST.
Arvestage, et need tingimused ei mõjuta ühtegi kohustuslikku õigushüve, mis teil tarbijana olla
võib, ja ülal antud piirangud ja/või välistused ei pruugi teie puhul kehtida.
6. Vastutuse piirang
Kui kehtivates kohustuslikes seadustes pole teisiti kirjas, EI VASTUTA ENERVENT ÜHELGI
JUHUL ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, TEISESE VÕI SPETSIAALSE KAHJU
EEST, MIS ON TEKKINUD SEOSES VEEBISAIDI AVAMISE, KASUTAMISE VÕI
KASUTUSVÕIMALUSE PUUDUMISEGA, MUU HULGAS SAAMATAJÄÄNUD TULU,
VARALISE KAHJU VÕI INIMVIGASTUSE EEST, ISEGI KUI TA OLI SELLISTE KAHJUDE
VÕIMALIKKUSEST TEADLIK.
Mõni õiguspiirkond ei luba kehtivaid põhiseaduslikke tarbijaõigusi piirata. Sellistes
õiguspiirkondades kehtivad ülal nimetatud piirangud kehtivate seadustega maksimaalselt
lubatud ulatuses.
7. Tingimustest loobumine ja nende eraldamine
Kui Enervent ei suuda mõnda oma nendes tingimustes sisalduvatest õigustest rakendada või
täitmisele pöörata, ei kujuta see endast Enerventi loobumist sellisest õigusest. Sellistest
õigustest loobumine on kehtiv ainult juhul, kui see on vormistatud kirjalikult ja selle on
allkirjastanud Enerventi vastavate õigustega ametnik. Kui pädeva õiguspiirkonna kohtus
leitakse, et mõni tingimuste säte on kehtetu, nõustuvad pooled sellele vaatamata, et kohus
peaks
püüdma
jätta
jõusse
poolte
kavatsused,
mis
kajastusid
vastavas
hinnatavas/kustutatavas sättes, ja et tingimuste muud sätted peaksid jääma seadusega
maksimaalselt lubatud määral jõusse.
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8. Esitatud teave
Kui esitate Enerventile näiteks meili teel või muul viisil teavet või materjale (nt teie
kontaktandmed, tagasiside, andmed, küsimused, kommentaarid, soovitused, ideed, plaanid,
taotlused vms), siis nõustute, et: i) materjal ei sisalda ühtegi ebaseaduslikku, laimavat,
halvustavat, ebasündsat, pornograafilist, solvavat, ahistavat, ähvardavat või muul moel
avaldamiseks sobimatut osa; ii) skannite ja eemaldate kõik viirused või muud nakatavad või
kahjustavad funktsioonid enne ühegi materjali edastamist; iii) materjal kuulub teile või teil on
piiramatu õigus seda Enerventile edastada ja Enervent tohib materjali avaldada ja/või lisada
seda või mis tahes selles kirjeldatud kontseptsioone oma toodetesse igasuguse
kompensatsioonita, kasutuspiiranguteta, allikat nimetamata, vastutuse või kohustuseta; iv) teie
edastatavat suhtlust või materjale ei käsitleta konfidentsiaalsena; v) te ei esita Enerventi vastu
hagi seoses teie esitatud materjalidega; ja vi) maksate Enerventile hüvitist, kui mõni muu
osapool Enerventi vastu teie edastatud materjalidega seoses hagi esitab. Enervent ei vastuta
teie saadetud materjali ja sisu eest. Enervent võib igal ajal ja omal äranägemisel eemaldada
Enerventi serveritest igasugust materjali ja sisu, mida olete saatnud.
9. Kehtiv seadusandlus ja vaidluste lahendamine
Veebisait on majutatud serverites, mis asuvad Soomes. Kui kohalduvad seadused ei nõua
teisiti, kehtivad neile tingimustele Soome seadused, v.a kollisiooninormid.
Kui pooled ei suuda nendest tingimustest, veebisaidist või sisust tuleneva või nendega seotud
vastuolu, vaidluse või nõude korral küsimust sõbralikult lahendada, lahendatakse küsimus
vahekohtus Soome Kaubanduskoja arbitraažireeglite kohaselt (v.a järgmises tarbijaid
puudutavas lõigus kirjeldatud juhtudel). Vahekohtunike arv on üks. Vahekohus asub Helsingis,
Soomes. Vahekohtu keel on soome keel või inglise keel.
Kui olete tarbija, lahendatakse küsimus lõplikult pädevas kohtus Soome materiaalõiguse
kohaselt. Kuid see ei puuduta kehtivaid kohalikke kohustuslikke seadusi, mis võivad lubada teil
anda küsimuse kohtusse teie asukohariigis kehtivate seaduste alusel.
Enerventil on õigus nõuda kasutajatelt, kes neid tingimusi ja/või kehtivaid seadusi rikuvad, muu
hulgas autoriõiguse ja kaubamärgi rikkumiste korral, kõikvõimalikke seadusjärgseid ja õiglasi
hüvitisi (kui neid kohaldatakse või neid on õigus saada), mis võivad veebisaidi avamise või
kasutamise õiguspiirkonna õigusnormide alusel kehtida.
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10.

Kontaktandmed

Neid tingimusi või veebisaiti puudutavate küsimuste või probleemide korral võite pöörduda
Enerventi poole järgmisel aadressil:
Enervent Zehnder Oy
Kipinätie 1
06150 PORVOO, SOOME
Tel +358 207 528 800
enervent@enervent.com.
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