Veebilehe kasutaja leping

V E E B I L E H E K A S U TA J A L E P I N G
1. TINGIMUSTEGA NÕUSTUMINE
Kyäni, Inc. ning tema sidusettevõtted (üheskoos „Kyäni“) annavad ligipääsu Kyäni Veebilehele aadressil
www.kyäni.net, millele kehtivad teie poolt vastu võetud kasutamistingimused ning Veebilehe kasutaja
leping („Leping“). Kyäni võib Lepingusse aegajalt omal äranägemisel ning teid sellest eelnevalt
teavitamata muudatusi teha. Kui soovite end kasutamispoliitikaga kursis hoida, peaksite seda Lepingut
tihti üle vaatama.
Kyäni veebilehele (edaspidi „Veebileht“ või „Sait“) minnes, seda sirvides, raamides, kasutades ja/või
linkides saab teist Kasutaja vastavalt allpool punktis 2 määratletule ning te olete andnud
lepingutingimustele oma nõusoleku. Lisaks olete nõustunud pidama kinni kõikidest avaldatud juhistest,
reeglitest, teenustingimustest, vastuvõetava kasutamise poliitikastest, privaatsuspoliitikatest või muudest
ära toodud lepingusätetest. Juhul kui tekib vastuolu muu lepingu, reegli, poliitika või teenusetingimuse ja
selle Lepingu vahel, on ülimuslikud antud Lepingu tingimused.

2. KASUTAJALIIGID
Selle Lepingu kohaselt on „Kasutaja“ iga isik, kes külastab, sirvib või kasutab Kyäni veebilehte muul viisil
kas manuaalselt või mistahes arvuti, käsiseadme, personaalse digitaalse assistendi või muu automaatse
seadme või programmi abil.

3. PRIVAATSUS
Käesolevaga kinnitate, et olete Kyäni interneti privaatsuspoliitika läbi lugenud ja sellest aru saanud.
Privaatsuspoliitika on saadaval aadressil www.Kyäni.net ning selle tingimused loetakse täies mahus
antud Lepingu osaks.

4. VEEBILEHE KASUTAMINE
Te mõistate, et Kyäni ei saa garanteerida ega garanteeri või taga, et Saidile allalaadimiseks pandud failid
on vabad infektsioonidest, viirustest, ussidest või muudest teie seadme pahatahtlikuks kahjustamiseks või
ebaõigelt ja ebaseaduslikult teie isikuandmete või informatsiooni kogumiseks loodud programmidest. Teie
vastutate piisavate protseduuride ja turvaelementide rakendamise eest, mis vastaksid teile sobivate
andmeliikluse täpsuse nõuetele ning Kyäni veebilehega mitteseotud vahendite rakendamise eest
igasuguste kadunud andmete taastamiseks.

5. SÜSTEEMI TERVIKLIKKUS
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Te ei tohi kasutada ühtki seadet, tarkvara ega protsessi, mis võiks segada Veebilehe korrapärast tööd. Te
ei tohi teha midagi, mis võiks seada Veebilehe tõhusat toimimist toetavat infrastruktuuri ebamõistliku
surve alla, sh on keelatud saata rämpsposti (st „spämmi“).

6. RISK; INTERNETIKASUTUS
TE VÕTATE ENDALE TÄIELIKU VASTUTUSE VEEBILEHE JA INTERNETI KASUTAMISE NING
SELLEGA SEOTUD RISKIDE EEST. TE SAATE ARU JA NÕUSTUTE, ET KÕIKIDELE TEIE POOLT
ÜLES LAADITUD JA SAADETUD MATERJALIDELE VÕIVAD LIGI PÄÄSEDA NING NEID KASUTADA
VOLITAMATA KOLMANDAD POOLED NING ET VAID TEIE ÜKSI KANNATE KÕIKI SEOTUD RISKE.

7. GARANTII PUUDUMINE
Kyäni EI ANNA OTSESELT EGA KAUDSELT ÜHTKI SELLE VEEBILEHE, VEEBILEHE SISU, KÕIGI
VEEBILEHE KAUDU PAKUTAVATE KAUPADE JA TEENUSTE VÕI ÜLDISE INTERNETIGA SEOTUD
GARANTIID, ESITUST VÕI TOETUST (SH OMANDIÕIGUSE JA ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE
GARANTII VÕI KAUDNE GARANTII MÜÜGIKÕLBUSLIKKUSELE VÕI SOBIVUSELE TEATUD
EESMÄRGIKS), VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI TEATUD TOOTE VÕI TEENUSE KOHTA ON
VEEBILEHELE TEHTUD AMETLIK MÄRGE, NING Kyäni EI VASTUTA ÜHEGI KULU VÕI KAHJU EEST,
MIS ON TEKKINUD OTSESELT VÕI KAUDSELT VEEBILEHE KAUDU SOORITATUD TEHINGU TÕTTU.
MÕNES RIIGIS ON KAUDSET GARANTIID PUUDUTAVAD LOOBUMISKLAUSLID KEELATUD, SEEGA
EI PRUUGI EELNEV LOOBUMISKLAUSEL TEILE KEHTIDA. Kyäni EI GARANTEERI, ET SEE SAIT VÕI
TEENUSED VASTAVAD KASUTAJATE NÕUETELE VÕI ET SAIDIL JA TEENUSTES EI ESINE
KATKESTUSI EGA VIGU VÕI ET SAIDIL TEKKIVAD VEAD PARANDATAKSE. SAITI JA SELLE SISU
NING TEENUSEID PAKUTAKSE OLEMASOLEVAL KUJUL NING VASTAVALT VÕIMALUSELE.

8. SÜSTEEMIKATKESTUSED
Kyäni planeerib hoolduseks ja muudeks töödeks regulaarseid süsteemikatkestusi. Tekkida võib ka
plaaniväliseid süsteemikatkestusi. Kyäni ei vastuta mingil juhul sellest tingitud veebilehe mittetoimimise
eest ega plaanitud või plaaniväliste süsteemikatkestuste tõttu kaduma läinud andmete või tehingute eest,
samuti mitte selliste süsteemikatkestustega seotud informatsiooni edasiandmise viivituste, väära
kohaletoimetamise või kättetoimetamata jäämise või kolmandate poolte tegude või muude
hostimisteenuse pakkuja või interneti infrastruktuuri või veebilehevälise võrgu tõttu tekkinud katkestuste
eest.

9. HÜVITAMINE
Nõustute hüvitama ning vabastama Kyäni ning ettevõtte juhid, direktorid, töötajad ja müügiesindajad
vastutusest kõikide nõuete, kohtuasjade, kulude, vastutuse ja kahjude eest (sh tegelikud õiguskulud), mis
on tingitud (i) teiepoolsest Veebilehe kasutamisest, väärast kasutamisest või kuritarvitamisest, (ii) teie
poolt Veebilehe kaudu pakutud toodete kasutamisest või ostmisest või (iii) teiepoolsest Lepingu
tingimuste rikkumisest. Te teete Kyänit igasuguste nõuete eest kaitstes mõistuse piires täielikku koostööd.
Kyäni jätab endale õiguse omal kulul end kaitsta ning oma kontrolli alla võtta mistahes asja, mille te
muidu peaksite ise hüvitama, ning te ei lahenda mingil juhul ühtki vaidlust ilma Kyäni kirjaliku loata.

10. INTELLEKTUAALOMAND
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Saidi sisu, näiteks tekstid, graafika, logod, audioklipid, videod, fotod, tarkvara ning muu info („Sisu“) on
Kyäni ja/või tema sidusettevõtjate ja partnerite omand ning on kaitstud föderaalsete või rahvusvaheliste
autoriõigusi ja kaubamärke puudutavate seadustega ning muude omandiõigustega. Need õigused on
kaitstud igal kujul ning nii praegu kui ka tulevikus eksisteerivate meediumide ja tehnoloogiate puhul. Te
võite Veebilehe eri sektsioonides leiduvat materjali välja printida ja alla laadida ainult isiklikel mitteärilistel
eesmärkidel, mitteärilistel eesmärkidel oma organisatsiooni siseselt või muul lubatud viisil. Veebilehe Sisu
ei ole lubatud ühelgi kujul ilma Kyäni loata paljundada, taasavaldada, muuta või levitada. Teil ei ole
lubatud ning antud Leping ei anna teile õigust Saidil toodud materjale reprodutseerida, ümber teha,
osadeks jagada, koost lahti võtta, muuta, edastada, müüa, jaotada, litsentsida või kasutada seotud tööde
loomiseks. Teatud osa Sisust võib olla litsentsitud kolmandatelt pooltelt; kogu kolmandate poolte loodud
Sisu ja Sisuga seotud intellektuaalomandi õigused kuuluvad vastavatele kolmandatele poolele. Teil ei ole
õigust eemaldada, muuta ega modifitseerida ühtki autori-, kaubamärgi- või omandiõigusi puudutavat
teatist või eksplikatsiooni, mis on Saidile või Sisule lisatud. Kyäni jätab endale õiguse kõikidele antud
Lepingus otseselt mittemainitud õigustele või kõikidele rakenduvatele lõppkasutaja litsentsilepingutele.
Antud Lepingut ei tõlgendata viisil, mis võiks anda kaudselt üle estoppeli põhimõttel või muul viisil Kyäni
patenti või kaubamärki puudutavad õigused. Välja arvatud eespool selgesõnaliselt nimetatud juhtudel, ei
tõlgendata Lepingut viisil, mis annaks mingisuguseid õigusi või litsentse Kyäni autoriõigustele.

11. VASTUTUSPIIRANG
Kyäni EGA ÜKSKI MUU SAIDI LOOMISE, TOOTMISE VÕI JAOTAMISEGA SEOTUD POOL EI VASTUTA
MITTE MINGIL TINGIMUSEL OTSESTE, KAUDSETE, KAASNEVATE, ERI- VÕI PÕHJUSLIKE
SAAMATAJÄÄNUD KASUMI, PÕHJUSTATUD MAINEKAOTUSE, KASUTAMISE, ANDMETE VÕI
MUUDE KAOTUSTEGA SEOTUD KAHJUDE EEST (ISEGI KUI MEID ON SELLISTE KAHJUDE
TEKKIMISE VÕIMALUSEST TEAVITATUD), KUI NEED TULENEVAD (I) SAIDI KASUTAMISEST VÕI
OLUKORRAST, KUS SAITI EI OLE VÕIMALIK KASUTADA; (II) ASENDUSKAUBA SOETAMISE
KULUDEST VÕI OSTETUD VÕI OMANDATUD KAUBA, ANDMETE, SISU VÕI TEENUSTEGA SEOTUD
TEENUSTEST VÕI SAIDI KAUDU TEHTUD TEHINGUTEST; (III) VOLITAMATA LIGIPÄÄSUST TEIE
ANDMETELE VÕI TEIE ANDMETE EDASTAMISEST; (IV) MISTAHES KOLMANDA POOLE
KÄITUMISEST VÕI KOMMENTAARIDEST SAIDIL VÕI (V) MUUDEST SAIDIGA SEOTUD
ASJAOLUDEST. KÄESOLEVAGA NÕUSTUTE, ET ANTUD PUNKT KEHTIB KOGU SAIDI KAUDU
PAKUTAVALE SISULE, KAUBALE JA TEENUSTELE. ANTUD TINGIMUSTE KOHANE Kyäni
KUMULATIIVNE KOGUVASTUTUS EI ÜLETA MINGIL JUHUL TEIE POOLT Kyänile VEEBILEHE
KASUTAMISE EEST MAKSTUD MADALAMAT TASU, KUI SELLIST TASU ON MAKSTUD, VÕI 50 USD
SUURUST SUMMAT. NEIS RIIKIDES, KUS TEGEVUSE TULEMUSEST LÄHTUVALE VÕI KAASUVALE
KAHJULE EI OLE LUBATUD KEELDU VÕI PIIRANGUT SEADA, KEHTIB SEADUSE POOLT LUBATUD
KÕIGE MADALAM SUMMA. ANTUD LEPINGUGA SEOTUD VASTUTUSPIIRANGUD ON SEATUD Kyäni
NING ETTEVÕTTE JUHTIDE, DIREKTORITE, TÖÖTAJATE, ADVOKAATIDE JA MÜÜGIESINDAJATE
KASUKS.

12. TEIE KOHUSTUSED SEOSES OMA KONTOGA
Saidi kasutamisega seoses nõustute järgnevaga: (i) edastama tõeseid, täpseid, ajakohaseid ja täielikke
andmeid enda ja oma organisatsiooni kohta Saidil nõutud kohtades („Registreerimisandmed“) ning (ii)
haldama ja uuendama Registreerimisandmeid, et need oleksid tõesed, täpsed, ajakohased ja täielikud.
Kui edastate meile ebatõeseid, ebatäpseid, mitteajakohased või ebatäielikke andmeid või meil on põhjust
uskuda, et teie poolt edastatud andmed on ebatõesed, ebatäpsed, mitteajakohased või ebatäielikud, on
meil õigus teie konto peatada või sulgeda või mitte lubada teil Saidi kasutamist jätkata või sellele
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tulevikus ligi pääseda. Teie vastutate oma parooli ja kontonumbri konfidentsiaalsuse säilitamise eest ning
vastutate täielikult kõikide tegevuste eest, mis teie kontonumbri ja parooli alt tehakse. Te olete nõus, et
teie parooli võidakse kasutada teile elektrooniliste kannete või elektroonilise allkirja andmise võimaluste
andmiseks. Seepärast ei tohi te oma paroole või kontotuvastusandmeid kolmandate pooltega jagada. Te
olete nõus meid oma parooli volitamata kasutamisest ning muudest turvalisuse rikkumistest viivitamatult
teavitama. Kyäni ei ole mingil viisil vastutav teie elektroonilist parooli kasutades sooritatud petturlike
ostude eest.

13. TOOTEHINNAD
Kui toode on trükivea, hinnastamisvea või tooteinfovea tõttu nimekirjas vale hinna või ebakorrektse
teabega, on Kyänil õigus nimekirjas ebakorrektse hinnaga olnud toote tellimustest keelduda või
tellimused tühistada. Kyänil on õigus sellistest tellimustest keelduda või need tühistada olenemata sellest,
kas kliendi krediitkaardilt on summa juba maha võetud või mitte. Kui ostusumma on teie krediitkaardilt
juba maha võetud ning teie tellimus tühistatakse, tagastab Kyäni viivitamatult ostusumma teie
krediitkaardikontole.

14. REKLAAM NING VIITED TEISTELE VEEBILEHTEDELE
Igasugused lingid muudele veebilehtedele on lisatud üksnes kasutajamugavuse suurendamiseks. Sait
võib sisaldada linke ja viiteid muudele veebilehtedele, kuid Kyäni ei ole kõigi nende veebilehtede sisu üle
kontrollinud, ei vastuta selliste veebilehtede sisu eest ega kanna nende sisu tõttu tekkinud kahjude või
vigastuste eest vastutust. Kyäni ei reklaami ega esinda mingil viisil selliseid veebilehti ega neil leiduvait
informatsiooni või muid tooteid või materjale või nende kasutamise tulemusi. Kui otsuste meie Saidil
toodud lingi kaudu neid muid veebilehti külastada, teete seda üksnes omal riisikol.

15. SAIDI LINKIMINE JA RAAMIMINE
Välja arvatud juhul, kui Kasutajal on Kyäniga kehtiv teistsuguseid tingimusi võimaldav kirjalik kokkulepe,
võib Kasutaja teisel veebilehel avaldada ainult antud Saidi hüperlingi tingimusel, et Kasutaja peab kinni
kõikidest järgnevatest nõuetest: (a) tegemist peab olema täieliku tekstilingiga, mis sisaldab selget viidet
„Kyäni“ või link peab viitama URL-aadressile http://www.Kyäni.net, mitte aga muudele alalehtedele Saidil;
(c) Kasutaja poolt aktiveerituna peab link kuvama Saidi täisekraanrežiimil, mitte aga „raamituna“
veebilehel, kus link asub ja (d) lingi välimus, asetus ja muud aspektid ei tohi kahjustada ega madaldada
Kyäni nime ja kaubamärkide maineväärtust ega luua valearusaama, et Kyäni on linki sisaldava
veebilehega seotud või sponsoreerib seda. Eeltoodut lubades ei loobu Kyäni oma omandist ega õigustest
Saidiga seotud kaubamärkidele, autoriõigustele, patentidele või muule intellektuaalomandile. Kyäni jätab
endale õiguse omal äranägemisel mistahes lingi lubamisest igal ajal loobuda.

16. KOHALDUV ÕIGUS
Leping ning ligipääs Saidile allub ning kuulub tõlgendamisele vastavalt USA Idaho osariigi seadustele,
välja arvatud küsimustes, mis puudutavad või mõjutavad Kyäni autoriõigusi, kaubamärke ja patente, mis
alluvad kohalduvatele USA seadustele ja määrustele.

17. KOHTU VALIK
Käesolevaga nõustute tagasipöördumatult ja tingimusteta alluma Idaho osariigi kohtute ning Idaho
osariigis asuvate USA kohtute ainujurisdiktsioonile kõikides kohtuvaidlustes, mis tekivad või on seotud
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Saidi kasutamisega või Saidi kaudu tehtud ostude või soetatud teenustega (ning nõustute mitte algatama
kohtuvaidlust üheski muus kohtus peale ülalmainitute). Käesolevaga loobute tagasipöördumatult ja
tingimusteta kõikidest vastuväidetest kasutada kõikideks sellisteks kohtuvaidlusteks Idaho osariigis
asuvaid kohtuid ning nõustute mitte esitama hagi või nõuet sellisele Idaho osariigi kohtule, mis on selleks
sobimatu.

18. RAHVUSVAHELISED KASUTAJAD
Kyäni ei vastuta kuidagi selle eest, et Veebilehe Sisu on sobilik ja seda tohib alla laadida väljaspool
USAd. Teatud riikides või teatud isikute jaoks võib Veebilehe Sisu olla ebaseaduslik. Kui sisenete
Veebilehele väljaspool USAd, teete seda omal riisikol ning vastutate vastavuse eest oma õigusruumi
seadustega, v.a ülaltoodud punktide 16 ja 17 osas.

19. TAGASISIDE KASUTAJATELT
Kui Kasutaja saadab Kyänile tagasisidet sisaldavaid andmeid, sh mistahes Kyäni dokumente, Veebilehte
või seotud teenuseid puudutavaid küsimusi, palveid, arvamusi, kommentaare, ettepanekuid, loetakse
antud andmeid mittekonfidentsiaalseteks, Kyänil ei ole selliste andmetega seoses mingeid kohutusi ning
neid võib tingimusteta reprodutseerida, kasutada, avalikustada ja jagada. Kyäni võib kasutada
igasuguseid sellistes andmetes sisalduvaid ideid, kontseptsioone, oskusteavet ja tehnikaid
kõikmõeldavateks eesmärkideks, sh antud informatsiooni kasutavate toodete arendamiseks, tootmiseks
ja turustamiseks. Kui Kyäni vastavalt otsustab, ei ole Kasutajal sellise informatsiooni, tehnika või idee
jagamise eest õigust mitte mingisugusele tasule ega kompensatsioonile.

20. SAIDI KASUTAMINE LUBATUD JA SEADUSLIKUL VIISIL
Kõik Kyänile Saidi kasutamisega seoses edastatud andmed: (a) ei ole valed, ebatäpsed ega eksitavad;
(b) ei ole vulgaarsed ega ebasündsad; (c) ei sisalda viirusi, usse ega muud pahavara, mille eesmärk on
mistahes süsteemi, informatsiooni või isikuandmete kahjustamine, kahjustaval eesmärgil segamine või
varjatud viisil katkestamine või õigusvastaselt võõrandamine; (d) ei riku ühegi kolmanda poole
autoriõigusi, patente, kaubamärke, ärisaladusi, omandiõigusi ega muid avalikustamise ja privaatsusega
seotud õigusi; (e) ei ole laimav, halvustav ega ebaseaduslikult ähvardav või ahistav ning (f) ei tekita
Kyänile nõudeid ega põhjusta olukorda, kus Kyäni kaotab oma internetiteenuse pakkujad või tarnijad.
Kyänile kas Saidi kaudu või muul viisil igasuguse kommunikatsiooni edastaja vastutab kommunikatsiooni
sisu ja seal sisalduvate andmete, sh informatsiooni õiguse ja täpsuse eest. Saiti pakutakse selle
külastajatele teenusena. Kyäni jätab endale õiguse Saidi Sisu kustutada, muuta või täiendada igal ajal ja
igal põhjusel kedagi sellest eelnevalt teavitamata.

21. LAHUTATAVUS
Juhul kui Lepingu üks või mitu osa kuulutatakse mingil põhjusel kehtetuks, ebaseaduslikuks või muul
põhjusel rakendamatuks, ei mõjuta selline kehtetuks, ebaseaduslikuks või rakendamatuks kuulutamine
ühtki teist Lepingu sätet.

22. PEALKIRJAD
Lepingus kasutatavad pealkirjad teenivad üksnes viitamismugavuse eesmärki ning ei sobi abivahendiks
Lepingu tõlgendamisel.
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23. ÕIGUSTEST MITTELOOBUMINE
Ükski Kyäni-poolne viivitus või suutmatus nõuda käesolevast Lepingust kinnipidamist või selle sätete
rakendamist ei mõjuta mingil viisil Kyäni õigust hiljem sätete rakendamist nõuda. Ükski Kyäni-poolne
viivitus või suutmatus oma lepingujärgseid õigusi kasutada ei tähenda antud õigustest või muust
lepingujärgsest õigusest loobumist.

24. LEPINGU TERVIKLIKKUS, UUENDUSED JA MUUDATUSED
Leping ning selles selgesõnaliselt viidatud seotud dokumendid moodustavad Lepingus käsitletavat
teemat reguleeriva tervikliku lepingu Kyäni ja teie vahel. Kyäni võib omal äranägemisel ja igal hetkel
ühepoolselt Lepingut või selles viidatud dokumente parandada või muuta, avaldades muudatused
Veebilehel. Kõik muudatused ja täiendused jõustuvad avaldamise hetkel. Veebilehe kasutamise
jätkamine tähendab, et olete muudetud lepingutingimustega nõustunud.

25. LOOVUTAMINE
Te ei või oma lepingujärgseid õigusi ega kohustusi loovutada või delegeerida ilma Kyäni selge kirjaliku
loata. Kyäni võib igal hetkel oma õigused loovutada või kohustused delegeerida teid sellest teavitamata.

26. KOLMANDA POOLENA KASUSAAJATE ÕIGUSED
Ühelgi isikul ega Lepingu poolel ei ole õigust olla lepingujärgne kasusaaja ning ühelgi isikul ega Lepingu
poolel ei ole õigust ühtki Lepingu tingimust täitmisele pöörata.

27. LEPINGU TERVIKLIKKUS
Antud dokument esindab kogu poolte vahel sõlmitud lepingut, mis kehtib alates jõustumiskuupäevast
Lepingus määratletud teemal ning on ülimuslik kõigi teiste sama teemat käsitlevate kokkulepete,
arutelude või muude seisukohtade suhtes.
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