MYYNTIEHDOT
Kiitos, että valitsit Benevita:n! Benevita tuotteiden ostamista ja käyttöä koskevat nämä myyntiehdot,
tietosuojatietojemme ehdot, verkkosivuston käyttöehdot (joihin viitataan tässä asiakirjassa
yhteisnimityksellä sopimus) sekä ostamiesi Benevita tuotteiden tuotetietosivujen ehdot. Lisätietoja
Benevita tuotteista on myös saatavilla osoitteesta www.benevita.eu (Benevita nettisivu).
1. Sopimuksen laajuus
Tämä sopimus koskee Benevita sivuston kautta ostettuja Benevita-tuotteita. Tämä sopimus ei koske
asiakkaiden ja ACN:n Independent Business Owner välisiä tapahtumia. Jos ostat Benevita tuotteita
suoraan ACN Independent Business Owner:ta, sinun tulee osoittaa kaikki ostokseesi liittyvät
kysymykset kyseiselle ACN Independent Business Owner:le. Tämä koskee myös ostoehtoja sekä
palautus- ja peruutusoikeuksiasi.
2. Myyjän tiedot
Myyjä:
Kotipaikka:

Perustamismaa:
Yritystunnus:
ALV-tunnus:
Asiakaspalvelu:

ACN Wellness B.V. (käytetään myös nimityksiä ACN ja sekä mesanan erilaiset taivutusmuodot)
Thomas R. Malthusstraat 1
1066 JR Amsterdam
The Netherlands
Alankomaat
57733783 (Hollannin kauppakamari)
NL 8527 11 839 B 01
http://benevita.eu/fi/contact-us/

3. Benevita Tilin määrittäminen
Voit tilata Benevita tuotteita ilman asiakastilin luomista tai luoda asiakastilin, ennen kuin ostat
Benevita tuotteita Benevita sivuston kautta ja välttää tietojesi toistamista joka kerta kun haluat tilata
Benevita tuotteita. Voit tehdä sen napsauttamalla Benevita sivuston kirjautumispainiketta.
Asiakastilin luominen ja määrittäminen edellyttää tiettyjen henkilötietojen antamista. ACN käsittelee
niitä näiden tämän sopimuksen artiklan 9 ja tietosuojatietojemme ehtojen mukaisesti. Voit hallita
asiakastiliä ja ostoksiasi Benevita sivuston tilin hallintaosiossa.
4. Benevita-tuotteiden tilaaminen
Kun teet tilauksen Benevita sivustossa, teet tarjouksen Benevita-tuotteiden ostamisesta. ACN voi
hyväksyä tai hylätä tilauksesi mistä tahansa syystä. Tilauksestasi tulee lopullinen ja sinulla on sitova
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sopimus ACN:n kanssa, kun (i) ACN saa sinulta maksun sekä hyväksyy tilauksesi ja (ii) saat
vahvistussähköpostin ACN:ltä. Päivämäärää, jona saat vahvistussähköpostin, kutsutaan
tilauspäivämääräksi. Jos et saa vahvistussähköpostia 48 tunnin kuluttua tilauksen tekemisestä, ota
yhteyttä asiakaspalveluun.
5. Benevita-tuotteiden maksaminen
5.1.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron, jonka suuruus määräytyy tilauspäivämääräsi
mukaisesti. Arvonlisäveroprosentteja saatetaan muuttaa aika ajoin. Hinnat eivät sisällä
toimituskuluja, ellei muuta ilmoiteta. Lasku saattaa sisältää erillisen toimitusmaksun.
Voimme muuttaa hintoja milloin tahansa. Hintamuutokset koskevat tulevia Benevitatuotteiden ostoja, mukaan lukien Autoship tilausohjelma. Joissain maissa Benevitatuotteiden ostamisesta saatetaan periä tullimaksuja tai muita veroja. Nämä tullimaksut
ja verot saatetaan periä sinulta, kun teet tilauksen tai kun tilaus toimitetaan sinulle. Jos
tullimaksut tai verot peritään toimituksen yhteydessä, siitä huolehtii toimitusyritys. Olet
lisäksi itse vastuussa kaikista pankin tai luottokorttiyrityksen sinulta perimistä kuluista
Benevita-tuotteiden ostamiseen liittyen.

5.2.

Sinun on valittava maksutapa, kun luot ja määrität asiakastilin. Saat lisätietoja
hyväksytyistä maksutavoista maksu- ja toimitustietojen sivulta. Voit vaihtaa maksutapaa
milloin tahansa asiakastilissäsi. Voit tallentaa maksutavan asiakastiliisi. Tämän ansiosta
voit tehdä tilauksia ilman, että sinun täytyy antaa maksutiedot jokaisen tilauksen
yhteydessä. Jos tallennat maksutavan, lähetämme maksuvaltuutuspyynnön pankillesi tai
luottokorttiyrityksellesi, jotta tulevat maksut voidaan käsitellä. Sinulta ei kuitenkaan
veloiteta mitään, ennen kuin teet tilauksen. Sinun täytyy antaa meille täydet ja oikeat
maksutiedot sekä ilmoittaa niiden muutoksista. Tilauksesi voidaan hylätä tai se saattaa
viivästyä, jos maksutiedot ovat puutteelliset tai pankkisi tai luottokorttiyrityksesi hylkää
maksun. Jos ACN:lle aiheutuu kuluja hylätyn tai viivästyneen maksun johdosta (mukaan
lukien toimitus- ja palautuskulut), sinun on korvattava nämä kulut ACN:lle. Saatamme
käyttää perintätoimistoja tai muita laillisia keinoja periäksemme summat, jotka olet
meille velkaa. Kaikki tällaisesta toiminnasta meille aiheutuvat kulut ovat sinun
vastuullasi.

6. Benevita-tuotteiden toimitus
6.1.

Toimitusalueen tiedot löytyvät sivuston maksu- ja toimitustietojen sivulta. Toimitamme
Benevita-tuotteet määrittämääsi toimitusosoitteeseen 30 päivän kuluessa tilauksen
vahvistamisesta. Sinulla on oikeus peruuttaa tilaus, jos emme toimita Benevita-tuotteita
sinulle 30 päivän kuluessa meistä johtuvasta syystä, sillä edellytyksellä, että lähetät
meille kirjallisen toimituspyynnön 30 päivän toimitusajan umpeuduttua ja emme
siltikään kykene toimittamaan tuotteita sinulle kohtuullisessa ajassa. Peruutus on ainoa
oikeutesi myöhästyneiden toimitusten tapauksissa.
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6.2.

ACN ei ole vastuussa myöhästyneistä tai kadonneista toimituksista, jotka (i) aiheutuvat
ACN:stä riippumattomista seikoista, esimerkiksi huonosta säästä, lakosta, viranomaisten
asettamista rajoituksista, varkauksista tai ajoneuvojen vioista, (ii) tai siitä, jos et ilmoita
meille myöhästyneestä tai kadonneesta toimituksesta 30 päivän kuluessa siitä, kun
olemme vahvistaneet, että Benevita-tuotteet on lähetetty sinulle, tai siitä (iii) että olet
antanut väärän tai virheellisen toimitusosoitteen. Jos annat väärän tai virheellisen
toimitusosoitteen, olet velvollinen korvaamaan ACN:lle kaikki mahdolliset toimitus- ja
käsittelykulut.

6.3.

Sinun tai jonkun valtuuttamasi henkilön täytyy vastaanottaa Benevita-tuotteet. Jos
kukaan ei ole vastaanottamassa tuotteita tai vastaanottamisesta kieltäydytään, tilaus
palautetaan ACN:lle ja sinulta peritään palautus- ja käsittelymaksu.

7. Peruutus ja palautukset
7.1.

Peruutusoikeus: Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän sisällä Benevitatuotteiden vastaanottamisesta syytä ilmoittamatta. Tätä aikaa kutsutaan
peruutusjaksoksi. Peruutusjakso päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun sinä tai joku
määrittämäsi henkilö saa Benevita-tuotteet.
Jos haluat käyttää peruutusoikeuttasi, sinun on ilmoitettava meille päätöksestäsi
kirjallisesti, ennen kuin peruutusjakso on päättynyt. Helpoin tapa peruutukseen on sen
tekeminen Benevita sivustossa. Kirjaudu sivustoon asiakastililläsi ja valitse sitten tilin
hallintaosiosta peruutusten ja palautusten kohta. Saat ohjeet peruutuksen tekemiseen ja
Benevita-tuotteiden palauttamiseen. Lähetämme sinulla peruutuskuittauksen
sähköpostitse. Voit myös ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse tai postitse. Sähköposti- ja
postiosoitteemme löytyvät yhteystietosivulta. Voit ilmoittaa meille peruutuksesta myös
Benevita
sivustosta
löytyvällä
ja
vahvistussähköpostiin
sisältyvällä
peruutuslomakemallilla, mutta tämä ei ole pakollista.
Jos peruutat tämän sopimuksen, hyvitämme sinulle maksamasi maksut, mukaan lukien
ALV ja Benevita-tuotteiden sinulle toimittamisesta aiheutuneet kulut, mutta ei
palautuskustannuksia. Maksamme hyvityksen sinulle samalla maksutavalla, jolla itse
maksoit meille, ellet muusta maksujärjestelystä sovita.
Olet oikeutettu hyvitykseen vasta, kun palautat Benevita tuotteesi meille omalla
kustannuksellasi. Maksamme hyvityksen 14 päivän kuluessa siitä, kun saamme
palauttamasi tuotteet tai lähetät meille niiden toimitusvahvistuksen. Jos peruutat tämän
sopimuksen, ennen kuin saat Benevita tuotteet, sinun tulee kieltäytyä vastaanottamasta
niitä.
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Benevita-tuotteet tulee palauttaa meille palautettavien tuotteiden lomakkeen avulla. Se
lähetetään sinulle sähköpostitse, kun ilmoitat peruutuksesta. Jos palautat Benevita
tuotteet ilman palautettavien tuotteiden lomaketta tai palautat ne johonkin muuhun
kuin siinä mainittuun osoitteeseen, palautettavien tuotteiden mahdollinen katoaminen
tai virheellinen toimitus on sinun vastuullasi. Hyvityksesi saatetaan evätä, ellemme saa
Benevita-tuotteita takaisin sinulta.
Sinun täytyy maksaa Benevita-tuotteiden meille palauttamisesta aiheutuvat suorat
kustannukset. Jos käytät palautettavien tuotteiden lomaketta, palautustoimitusmaksu
vähennetään hyvityksestäsi. Olet itse vastuussa Benevita-tuotteiden arvon alenemisesta
käsittelystäsi johtuen. Tämä tarkoittaa sitä, että Benevita-tuotteiden täytyy olla
vahingoittumattomia sekä avaamattomia ja kaikkien niiden sinettien ja tuotepakettien
täytyy olla ehjiä. Muussa tapauksessa et ole oikeutettu hyvitykseen.
Jos olet maksanut kansallisia tai paikallisia veroja tai tullimaksuja jollekin muulle kuin
ACN:lle, sinun täytyy pyytää niiden hyvitystä suoraan kyseisiltä tahoilta.
Voit palauttaa kaikki ostamasi Benevita-tuotteet tai osan niistä kuitenkin sillä ehdolla,
että pakettina myydyt Benevita-tuotteet voi palauttaa vain koko pakettina. Jos palautat
vain osan yhdellä tilauksella ostetuista Benevita-tuotteista, saat hyvityksen vain
palautetuista Benevita-tuotteista sekä niiden toimituskuluista ja arvonlisäveroista.
7.2.

Vaurioituneiden tuotteiden palautus: Korvaamme maksutta ennen sinulle toimittamista
vaurioituneet Benevita-tuotteet sillä edellytyksellä, että otat yhteyttä asiakaspalveluun
14 päivän kuluessa tuotteiden saamisesta. Saatamme pyytää sinua palauttamaan
Benevita-tuotteet meille (maksamme toimituskulut), jotta voimme tarkistaa niiden
kunnon. Vaurioituneiden Benevita-tuotteiden korvaaminen on ainut oikeutesi tämän
sopimuksen nojalla. Et ole oikeutettu hyvityksiin tai vahingonkorvauksiin niistä eikä
sinulla ole muita oikeuksia niiden suhteen.

7.3.

ACN Independent Business Owner palautukset: Peruutusajan ulkopuolisiin ACN
Independent Business Owner palautuksiin liittyy muitakin oikeuksia ja velvollisuuksia.
Saat tarkempia tietoja ACN Independent Business Owner sopimuksesta. Mikäli tämän
sopimuksen ja ACN Independent Business Owner sopimuksesi välillä on ristiriitoja, ovat
ACN Independent Business Owner sopimuksen ehdot ensisijaisia.

8. Autoship tilausohjelma: ACN:n Autoship tilausohjelma on paras tapa taata Benevitatuotetoimitukset. Autoship tilausohjelman käyttöä koskevat seuraavat lisäehdot:
8.1.

Sinun täytyy rekisteröityä Autoship tilausohjelmaan toistuvasti käytettävissä olevalla
maksutavalla (esim. luotto- tai maksukortti) ja sinun täytyy tallentaa maksutapa
asiakastiliisi, jotta voimme veloittaa tulevat kuukausitilauksesi automaattisesti.
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8.2.

Kun teet ensimmäisen tilauksen voit valita, että tilauksesi käsitellään samana päivänä tai
voit valita kuukauden päivämäärän, jolloin ACN käsittelee ensimäisen ja kaikki seuraavat
tilauksesi ( kuukausitilauspäivä ). Näin tilauksesi käsitellään seuraavina kuukausina aina
samana päivänä. Esimerkiksi, jos teet ensimmäisen tilauksesi 6. tammikuuta ja valitset
15. tammikuun käsittely päiväksi, on sinun kuukausitilauspäivä seuraaviin tilauksiin
kunkin kuukauden 15 päivä. Jos et valitse tiettyä päivämäärää, asetetaan
kuukausitilauspäivä samalle päivämäärälle kun suoritit ensimmäisen tilauksesi. Jos
kuukausitilauspäivä osuu viikonlopulle, tai Hollannissa vietettävälle yleiselle
pyhäpäivälle, kuukausitilaus siirtyy seuraavalle arkipäivälle. Saat sähköpostivahvistuksen
jokaisesta tilauksesta.

8.3.

Valitsemasi kuukausitilauspäivä voi olla aikaisintaan, seuraavana päivänä ensimmäisen
tilauksen päivämäärästä ja viimeisintään 28 päivä tilaus kuukauden sisällä. Jos
kuukausitilauspäiväsi on 29, 30 tai 31, käsitellään tilauksesi seuraavan kuukauden
ensimmäisenä (1) päivänä. Esimerkiksi, jos kuukaudentilauspäiväsi on 29. helmikuuta
tilauksesi käsitellään 1. maaliskuuta.

8.4.

Voit vaihtaa kuukausittaista tilauspäivämäärää asiakastililläsi milloin tahansa ennen
valittua kuukausittaista tilauspäivämäärää, mutta muutos tulee voimaan vasta
seuraavassa Autoship tilausohjelma. Jos esimerkiksi valitsemasi kuukausittainen
tilauspäivämäärä on 28. ja seuraava tilauksesi on määrä käsitellä 28. maaliskuuta. Jos
muutat kuukausittaista tilauspäivämäärä 10. maaliskuuta 15. päiväksi, maaliskuun
tilauksesi pysyy ennallaan ja seuraava tilaus käsitellään 15. huhtikuuta. Voit vaihtaa
kuukausittaista tilauspäivämäärää kerran kutakin tilausta kohti.

8.5.

Voit peruuttaa automaattitilaus-ohjelman jäsenyyden kaksi (2) päivää ennen aikataulun
mukaista kuukausitilauspäivää. Jos peruutat jäsenyyden tätä myöhemmin, sinulta
veloitetaan kyseisen kuukauden tilaus. Voit tarkistaa seuraavan kuukausitilauspäivän
asiakastilistäsi.

8.6.

Automaattitilaus-ohjelman maksu peritään luottokortiltasi tai pankkitililtäsi
kuukausitilauspäivänä asiakastiliisi määritetyllä maksutavalla. Jos maksu viivästyy tai
hylätään, ACN voi – oman harkintansa mukaan – peruuttaa tilauksen, yrittää periä
maksun uudelleen tai ottaa sinuun yhteyttä maksutietojen korjaamiseksi.

9. Henkilökohtaisten tietojen kerääminen ja käyttäminen
Keräämme, ylläpidämme ja käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi (esimerkiksi nimi,
sähköpostiosoite, syntymäaika, maksutiedot sekä tietokoneesi ja selaimesi tiedot) EU:n yleinen
tietosuoja-asetus (Algemene Verordening Gegevensbescherming) sekä tietosuojatietojemme
mukaisesti. Takaat, että annat meille aina oikeat, ajan tasalla olevat ja kattavat tiedot. Voit päivittää
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henkilökohtaisia tietoja asiakastilissäsi. Saat lisätietoja siitä, miten käsittelemme henkilökohtaisia
tietojasi ja mitä oikeuksia sinulla on niihin, tutustumalla tietosuojatietoihimme.
10. Vastuuvapauslauseke ja takuurajoitukset
10.1.

Benevita-tuotteet tarjotaan sellaisinaan ja saatavuuden mukaisesti. Käytät niitä omalla
vastuullasi. ACN kiistää takuuvastuun suurimmassa lain sallimassa laajuudessa.
Vastuuvelvollisuutemme ostamistasi ja käyttämistäsi Benevita-tuotteista käsittää vain
tuotteiden hyvityksen tai korvaamisen vastaavilla. Tämä on ainut oikeutesi tuotteisiin
liittyen. Emme anna tuotteille mitään muita suoria, epäsuoria, sääntömääräisiä,
sopimusperusteisia tai mitään muitakaan takuita, mukaan lukien rajoituksetta takuut
soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, takuut soveltuvuudesta tiettyyn
käyttötarkoitukseen sekä takuut oikeuksien rikkomattomuudesta.

10.2.

Hyväksyt sen, että ACN tai sen johtajat, esimiehet, edustajat, konsultit, työntekijät,
Independent Business Owner ja toimittajat eivät ole millään tavalla vastuuvelvollisia
mistään sinulle koituvista suorista, epäsuorista, satunnaisista, välillisistä tai
esimerkinomaisista vahingoista, jotka liittyvät Benevita-tuotteiden ostamiseen ja
käyttöön, riippumatta siitä, liittyykö vahinkoihin sopimusrikkomus, huolimattomuus,
harhaanjohtaminen tai jokin muu syy.

10.3.

Jos sinulla on jokin sairaus tai saat jonkinlaista hoitoa, sinun täytyy keskustella lääkärin
tai terveydenhoidon ammattilaisen kanssa, ennen kuin muutat merkittävästi
ruokavaliotasi tai elämäntapojasi. Tämä käsittää myös ravintolisien ja
ateriankorvikkeiden käytön. Sinun on luettava Benevita-tuotteiden kaikki tuoteselosteet,
käyttöohjeet sekä varoitukset ja noudatettava niitä. Olet itse täysin vastuussa Benevitatuotteiden asianmukaisesta käytöstä. Benevita-tuotteet eivät paranna sairauksia tai
korvaa lääkkeitä ja lääketieteellistä hoitoa. ACN ei anna lääketieteellisiä neuvoja, hoitoohjeita tai suosituksia.

10.4.

Benevita-tuotteiden yksilölliset tulokset voivat vaihdella. Saat lisätietoja ostamiesi
Benevita-tuotteiden tietosivuilta. ACN ei ole vastuussa mistään Benevita-tuotteisiin
liittyvistä väitteistä tai tiedoista, jotka ovat peräisin muilta henkilöiltä (jotka eivät ole
ACN:n palveluksessa) tai muualta kuin ACN:n virallisesta markkinointimateriaalista.

11. Muita huomioitavia seikkoja
11.1.

Säännöt: ACN on Seldian – eli Euroopan suoramarkkinointiyhdistyksen –
ja
Vereniging
Directe
Verkoopin
(VDV,
Alankomaiden
(www.seldia.eu)
suoramyyntiyhdistys, www.directeverkoop.nl) jäsen sekä monien muiden Euroopan
maiden suoramyyntiyhdistysten jäsen. Saat lisätietoja kohdasta 11.2. Seldia, VDV ja
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muut suoramyyntiyhdistykset ovat luoneet säännöt suoramarkkinointiyrityksille. ACN ja
sen Independent Business Owner noudattavat näitä sääntöjä.
11.2.

Kiista ja erimielisyydet: Jos kiistät maksun tai jos sinulla on huolenaihe tai valitus
Benevita-tuotteisiin liittyen, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Yhteystiedot löytyvät
osoitteesta http://benevita.eu/fi/contact-us/. Sinä ja ACN sitoudutte siihen, että kaikki
kiistat pyritään ratkaisemaan yhteisymmärryksessä. Jos kiistassa ei päästä ratkaisuun,
voit mahdollisesti tehdä valituksen paikalliselle suoramyyntiyhdistykselle. Alla on
lueteltu suoramyyntiyhdistykset, joiden jäsen ACN on.

Maa:

Suoramyyntiyhdistys:

Sivusto:

Tanska

Direkte Salgs Foreningen (DSF)

www.disafo.dk

Espanja

Asociación de Empresas de Venta Directa (AVD)

www.avd.es

Unkari

Köz etlen Értékesítők Szövetségét (DSA
Hungary)

www.dsa.hu

Irlanti

The Direct Selling Association of Ireland (DSAI)

www.dsai.ie

Alankomaat

Vereniging Directe Verkoop (VDV)

www.directeverkoop.nl

Norja

Direktesalgsforbundet (DF Norge)

www.direktesalgsforbundet.no

Puola

Polskie Sto arzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej
(PSSB)

www.pssb.pl

Ruotsi

Direkthandelns Forening (DF Sverige)

www.direkthandeln.org

Yhdistynyt
The Direct Selling Association Ltd. (DSA)
kuningaskunta

www.dsa.org.uk

Jos asut maassa, jonka suoramyyntiyhdistyksen ACN ei ole, voit tehdä valituksen VDV:lle.
Saat ohjeet VDV:lle valituksen tekemiseen osoitteesta www.directeverkoop.nl. VDV ei
käsittele valitustasi, ellet ole ensin yrittänyt ratkaista asiaa ACN:n kanssa.
Jos olet ostanut tai palvelun verkossa, voit ehkä käyttää kiistasi ratkaisemiseksi
Verkkovälitteistä riidanratkaisua (Online Dispute Resolution, "ODR"), joka on Euroopan
komission hallinnoima. ODR toimii kaikilla EU:n kielillä. Tietoa valituksen jättämiseksi
ODR:n kautta on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/odr.

11.3.

Tuomiovalta ja tuomioistuin: Tätä sopimusta koskevat Alankomaiden lait omasta
asuinpaikastasi riippumatta. Kaikkia tähän sopimukseen liittyviä kiistoja käsitellään
yksinomaisesti Alankomaissa Amsterdamin tuomioistuimessa.
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11.4.

Koko sopimus: Tämä sopimus muodostaa koko sopimuksen sinun ja ACN:n välillä. Se
korvaa kaikki aiemmat sopimukset ja sovitut menettelyt. ACN:n Independent Business
Owner antamat tiedot ja väittämät eivät sido ACN:ää. Ostokset suoraan ACN:n
Independent Business Owner:ta suljetaan ehdottomasti tämän sopimuksen ulkopuolelle.

11.5.

Tämän sopimuksen muutokset: Saatamme muokata tätä sopimusta milloin tahansa.
Nämä muutokset koskevat kaikkia ostettuja Benevita-tuotteita muutospäivästä alkaen.
Saatamme muokata Benevita-tuotteita tai lopettaa niiden myymisen milloin tahansa
ilman erillistä ilmoitusta.

11.6.

Sopimuksen osittaminen: jos jokin tämän sopimuksen ehdoista katsotaan laittomaksi,
täytäntöönpanokelvottomaksi tai virheelliseksi, tämä ei vaikuta sopimuksen muihin
ehtoihin.

11.7.

Luopuminen: vaikka ACN ei valvoisikaan jonkin tämän sopimuksen ehdon täyttymistä,
tämä ei tarkoita kyseisestä ehdosta tai oikeudesta luopumista.

11.8.

Sopimuksen siirto: Tämä sopimus on henkilökohtainen sopimuksesi, joten et voi siirtää
sitä. ACN voi siirtää tämän sopimuksen sekä sen oikeudet ja velvollisuudet kenelle
tahansa henkilölle ilman lupaasi ja sinulta kysymättä.

11.9.

Kieli: Nämä myyntiehdot on alun perin kirjoitettu englanniksi. Käännökset tarjotaan vain
käyttäjien tiedoksi. Mikäli käännöksissä esiintyy ristiriitoja tai virheitä, englanninkielinen
versio on ensisijainen.
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