
KÄYTTÖEHDOT 

Voimaantulopäivä:  28. heinäkuuta 2022 

1. Johdanto 

Tämä sivusto, sovellus tai muu online-palvelu (”sivusto”) on Brunswick 

Corporationin operoima. Nämä käyttöehdot (”ehdot”) koskevat sivuston 

käyttöä ja kaikkia muita sopimuksia tai verkkosivustoja, jotka sisältävät nämä 

ehdot viittauksina. Kaikkialla sivustolla käytetyillä termeillä ”Brunswick”, 

”me” ja ”meidän” tarkoitamme Brunswick Corporationia ja kaikkia siihen 

sidoksissa olevia yhtiöitä tai tytäryhtiöitä ja niiden johtajia, toimihenkilöitä, 

työntekijöitä, riippumattomia alihankkijoita ja edustajia. Brunswick ylläpitää 

sivustoa, mukaan lukien kaikki tiedot, työkalut, tuotteet, tavarat ja palvelut, 

jotka ovat saatavilla sivustolta yksityishenkilöille heidän ei-kaupalliseen 

käyttöönsä ja näiden käyttöehtojen alaisena (yksittäin ”sinä”, ”sinun” tai 

”käyttäjä” ja yhteisesti ”sinä” tai ”käyttäjät”). Epäselvyyksien välttämiseksi 

termi ”sivusto” (i) sisältää kaikki Brunswickin tai Brunswickin kumppanuus- 

ja konserniyhtiöiden ja kumppaneiden omistamat tai ylläpitämät 

verkkosivustot, jotka sisältävät nämä käyttöehdot viittauksena (”Brunswickin 

konserniyhtiösivusto”) ja joiden (ii) tulkitaan tarkoittavan tätä sivustoa tai mitä 

tahansa muuta soveltuvaa Brunswickin konserni- tai kumppanuusyhtiön tai 

kumppanin sivustoa, jota käytät tai jonka avaat. 

Nämä käyttökäyttöehdot tulevat voimaan edellä mainittuna 

voimaantulopäivänä. Käyttämällä sivustoa hyväksyt käyttökäyttöehdot 

sellaisenaan ja rajoituksitta. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, sinun ei tule 

käyttää tai avata tätä sivustoa. Brunswick pidättää itsellään oikeuden muuttaa 

näitä käyttöehtoja ja sivuston sisältöä, mukaan lukien sivuston ominaisuudet, 

saatavuus tai käyttö, milloin tahansa täysin oman harkintansa mukaan 

julkaisemalla päivitettyä tai muutettua sisältöä sivustolla. Kaikki tällaiset 

muutokset tulevat voimaan välittömästi. Hyväksyt seurata sivustoa ja 

huomioida mahdolliset muutokset ja ymmärrät, että sivuston käyttö muutosten 

lähettämisen jälkeen ilmaisee ymmärrystäsi ja suostumustasi tällaisiin 

muutoksiin. 

Erilaiset ehdot tai lisäehdot voivat koskea joitain tuotteita, palveluita tai osia 

sivustosta, kuten  tiettyjä tuotetakuita tai palveluehtoja. Nämä ehdot julkaistaan 



tietyn tuotteen yhteydessä tai sivustolla liittyen asiaankuuluvaan tarjoukseen, 

ja tapausta tulkitaan ensisijaisesti niiden perusteella, jos kyseisen tuotteen, 

palvelun tai sivuston käyttöehtojen kanssa ilmenee ristiriita näiden 

käyttöehtojen kanssa. 

Sivusto voi sisältää linkkejä tuotteisiin, palveluihin tai sisältöön, jotka eivät ole 

meidän hallinnassamme, mukaan lukien kolmannen osapuolen verkkosivustot, 

sovellukset tai kolmannen osapuolen tuotteet, joita on tarjolla ostettavaksi 

(”kolmannen osapuolen sisältö”). Linkit kolmannen osapuolen sisältöön on 

tarjottu vain avuksi ja helpottamaan siirtymistä kyseisille sivustoille. 

Brunswick ei ole vastuussa kolmannen osapuolen tarjoamasta sisällöstä ja 

irtisanoutuu kaikesta vastuusta siihen. Linkin tarjoaminen ei ole tai tarkoita 

Brunswickin kolmannen osapuolen sisällön tukemista tai suosittelemista.  

Kolmannen osapuolen sisällön käyttöön sovelletaan linkitetyillä 

verkkosivustoilla tai sovelluksissa julkaistuja tai saatavilla olevia 

asiaankuuluvia käyttöehtoja, ei näitä ehtoja. Joitakin Brunswickin tuotteista 

markkinoidaan riippumattomien jälleenmyyjien tai kolmansien osapuolten 

kautta, ja tällaisten tuotteiden ostoon sovelletaan vastaavia myynti-, vuokra-, 

tai vähittäismyyntisopimuksia tai muun vastaavan sopimuksen mukaisia 

käyttöehtoja, ei näitä ehtoja. 

2. Tietosuojakäytäntö 

Olemme laatineet tietosuojakäytännön (www.brunswick.com/privacy-policy), 

jota sovelletaan tähän sivustoon. Se sisältää tärkeitä tietoja siitä, kuinka 

keräämme, käytämme ja jaamme sinua koskevia tietoja. Kehotamme sinua 

lukemaan sen, niin että ymmärrät, kuinka voit vaikuttaa henkilötietojesi 

suojaamiseen. Tietosuojakäytäntömme on osa näitä käyttöehtoja. 

Epäselvyyksien välttämiseksi kaikki valitukset, kiistat, vaatimukset ja 

menettelyt, jotka liittyvät tietosuojakäytäntöömme tai siihen, miten keräämme, 

käsittelemme tai muuten käytämme henkilötietojasi, ratkaistaan näiden 

käyttöehtojen mukaisesti. 

3. Kyky hyväksyä käyttöehdot 

Vahvistat, että olet täysi-ikäinen ja että sinulla on kelpoisuus muodostaa 

laillisesti sitovia sopimuksia sovellettavan lain mukaisesti ja että olet täysin 
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kykenevä ja kelvollinen täyttämään nämä ehdot, velvoitteet, vakuutukset ja 

takuut. Lisäksi sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. 

4. Tietojen täsmällisyys, täydellisyys ja ajantasaisuus 

Vaikka Brunswick tekeekin kaupallisesti kohtuullisissa määrin parhaansa 

varmistaakseen, että kaikki sivustolla olevat tiedot ovat täsmällisiä ja 

ajantasaisia, Brunswick ei voi taata sivustolla olevien tietojen täsmällisyyttä, 

täydellisyyttä ja ajantasaisuutta. Brunswick ei ota mitään vastuuta sivustolla 

olevista virheellisistä, epätäydellisistä, ei-ajan tasalla olevista tai 

epäajankohtaisista tiedoista.   

Brunswick ei vastaa eikä takaa, että sivustolla kuvattu tai mainittu tuote tai 

palvelu on tällä hetkellä myynnissä tai tuotannossa tai että se on testattu 

kaupalliseen käyttöön. Sivustolla esitetyistä tiedoista huolimatta Brunswick 

varaa itselleen, ilman ennakkoilmoitusta, oikeuden keskeyttää minkä tahansa 

tuotteen tai palvelun tarjoamisen, mukaan lukien mallit, osat, lisävarusteet ja 

muut tuotteet, tai muuttaa minkä tahansa tulevien myyntien hintoja, 

määritelmiä tai teknisiä tietoja milloin tahansa, ilman siitä koituvia velvoitteita. 

Sivustolla olevat tiedot eivät ole sitovia tarjouksia ostaa tai myydä tuotteita tai 

palveluita tai tarjota mitään tuotteita tai palveluita alueellasi. Brunswick ei 

myöskään väitä tai takaa, että sivustolla kuvatut tai mainitut työmahdollisuudet 

ovat tällä hetkellä voimassa. Sivustollamme olevat tiedot avoimista 

työpaikoista eivät ole sitovia työtarjouksia. 

5. Sivuston käyttö ja menettelysäännöt 

Sivusto on Brunswickin arvokasta immateriaaliomaisuutta.  Sitoudut olemaan 

väärinkäyttämättä sivustoa tai sen sisältöä etkä tee tai yritä tehdä tai rohkaise 

tai auta muita tekemään mitään seuraavista asioista: 

• häiritsemään sivuston normaalia toimintaa tai sivuston saatavuutta 

muille käyttäjille, 

• välttämään tai kiertämään mitään toimenpiteitä, joita käytämme sivuston 

tai minkä tahansa sivuston käytettävissä olevan sisällön rajoittamiseksi, 

• avaamaan sivustoa käyttämällä minkään tyyppistä ”robottia”, ”bottia”, 

”hakurobottia” (”web crawler”), ”verkkosivujen haravointiohjelmaa” tai 



muita automaattisia keinoja, ellemme anna siihen nimenomaista 

kirjallista lupaa, 

• antamaan tai käyttämään väärää nimeä, sähköpostiosoitetta tai muita 

yhteystietoja, esiintymään väärän henkilön tai yhteisön nimissä tai 

muulla tavoin vääristelemään henkilöllisyyttäsi, viiteorganisaatiotasi tai 

lähettämiesi materiaalien alkuperää, 

• näyttämään sivustoa tai jotakin sen sisällöstä ”kehyksissä” tai liittämään 

niitä muulla tavoin mihin tahansa muuhun sisältöön tai tavaramerkkiin 

tai tekemään jotain muuta, joka voisi vahingoittaa Brunswickin tuloja tai 

valheellisesti ehdottaa suhdetta meidän ja kolmannen osapuolen välillä, 

• käyttämään sivustoa tai sen sisältöä kaupallisiin tarkoituksiin, mukaan 

lukien tuotevalikoimien, tuotekuvausten, kuvien, hintojen ja 

myyntimäärien kerääminen tai käyttö, paitsi jos me nimenomaisesti 

olemme sallineet sen kirjallisesti, 

• ylläpitämään linkkiä sivustoillemme miltä tahansa kaupalliselta 

sivustolta, joka on muu kuin Brunswickin tuotteiden jälleenmyyjän 

valtuutettu verkkosivusto, 

• lähettämään sivustoillemme tai niiden kautta viruksia, vakoiluohjelmia, 

mainosohjelmia tai muita haitallisia ohjelmakoodeja, poliittisia 

kampanjaviestejä, ketjukirjeitä, massapostituksia tai minkäänlaista 

”roskapostia”, 

• muuntamaan lähdekoodiksi tai muuten käänteisesti suunnitella tai 

purkaa mitään ohjelmistoa tai muuta teknologiaa, jota sivustolla tai sen 

kautta käytetään, 

• käyttämään sivustoamme mainostamaan tai edistämään tuotteita tai 

palveluita, jotka eivät ole Brunswickin omia tuotteita tai palveluita, 

• käyttämään sivustoamme lähettämään tai keräämään henkilökohtaisia 

tietoja käyttäjistä, 

• sivustollamme tai sivuston sisällön avulla mainostamaan tai vetoamaan 

keneenkään henkilöön tai yhteisöön tai muutoin kilpailemaan 

kanssamme laittomasti tai toimimaan liiketoimintaetujamme tai 

mainettamme haittaavalla tavalla, 

• käyttämään sivustoa muiden hyväksikäyttöön, vahingoittamiseen tai 

yrittämiseen hyödyntää tai vahingoittaa muita, 

• ryhtymään mihinkään muuhun toimintaan, joka rajoittaa tai estää ketään 

käyttämästä tai nauttimasta sivustosta tai joka voi määritelmiemme 



mukaan vahingoittaa Brunswickiä tai sivuston käyttäjiä tai saattaa heidät 

korvaus- tai muuhun vastuuseen, tai 

• käyttämään sivustoa millään sellaisella tavalla, joka rikkoo sovellettavia 

liittovaltion, osavaltion, paikallisia tai kansainvälisiä lakeja tai säädöksiä 

(mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, kaikki lait, jotka 

koskevat tietojen tai ohjelmistojen vientiä Yhdysvaltoihin tai muihin 

maihin ja niistä pois). 

 

Jos rikot tämän osion sääntöjä, voimme lopettaa sinun käyttöoikeutesi sivuston 

käyttöön, ryhtyä muihin korjaaviin toimenpiteisiin ja käyttää muita lain 

sallimia keinoja. Sivuston käyttöoikeuden tai käytön lopettaminen ei kumoa 

tai vaikuta niihin oikeuksiin tai helpotuksiin, joihin Brunswickilla voi olla lain 

tai kohtuuden nimissä. 

6. Käyttäjätilit: 

Sivusto voi tarjota sinulle mahdollisuuden luoda käyttäjätunnuksen, jotta 

pääset käyttämään tietyn sivuston kautta toimitettuja toimintoja 

(”käyttäjätili”). Tämä osio, ”käyttäjätilit”, määrittelee lisäehdot, jotka koskevat 

käyttäjätilejä. 

Voit luoda ja pitää vain yhtä käyttäjätiliä sivustolla, ja muiden käyttäjien 

käyttäjätilien käyttäminen ei ole sallittua. Brunswick tarvitsee sinulta tiettyjä 

pakollisia tietoja, jotta voit luoda käyttäjätilin. Voimme pyytää sinulta myös 

muita vaillinaisia tietoja. Kun Brunswick pyytää sinulta käyttäjätiliin 

tarvittavia tietoja, on tärkeää, että antamasi tiedot ovat tarkat ja täydelliset. 

Sinun on myös päivitettävä käyttäjätilisi tiedot, kun meille toimittamasi tiedot 

muuttuvat. Voit tehdä sen joko kyseisellä sivustolla olevassa tiliosiossa tai 

ottamalla yhteyttä osoitteeseen privacy@brunswick.com. Brunswick käyttää 

antamiasi tietoja käyttäjätilisi luomiseen Brunswickin tietosuojakäytännön ja 

muiden asiaankuuluvien käyttöehtojen ja määräysten mukaisesti. 

Olet vastuussa käyttäjätilisi tunnistetietojen, kuten tilisi kirjautumistunnusten 

ja salasanojen, luottamuksellisuuden ylläpitämisestä. Et saa antaa kenenkään 

muun käyttää tiliäsi. Hyväksyt olevasi vastuussa kaikista toimista ja 

tapahtumista, jotka tapahtuvat käyttäjätilisi käytön yhteydessä. Jos sinulla on 

syytä uskoa, että luvaton henkilö käyttää tai on käyttänyt käyttäjätiliäsi, ota 

meihin yhteyttä välittömästi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
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privacy@brunswick.com. Emme ole vastuussa mistään tappioista tai 

vahingoista, jotka johtuvat käyttäjätilin luvattomasta käytöstä. 

Suostut siihen, että käytämme antamiasi yhteystietoja viestiäksemme kanssasi 

sivustostamme ja tuotteistamme. Hyväksyt, että kaikki sopimukset, 

ilmoitukset, tiedot ja muut viestit, jotka toimitamme sinulle sähköisesti, 

mukaan lukien ilmoitukset ja sähköpostin kautta lähetetyt viestit, täyttävät 

kaikki lakisääteiset vaatimukset joiden mukaan tällaiset viestit on tehtävä 

kirjallisesti. Voit lopettaa markkinointiviestien vastaanottamisen meiltä 

noudattamalla kyseisissä sähköposteissa annettuja ohjeita. 

Pidätämme oikeuden lopettaa käyttäjätilisi käyttö milloin tahansa, ilman 

erillistä ilmoitusta, oman harkintamme mukaan, mistä tahansa syystä tai ilman 

syytä, mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, tilin käyttämättömyys 

tai sen väärinkäyttö. Jos käyttäjätilisi lopetetaan, voit menettää käyttöoikeutesi 

kaikkiin käyttäjätiliisi yhteydessä tallennettuihin tietoihin sekä kaikkiin 

myyntikanavien hyvityksiin ja muihin arvokkaisiin tietoihin, jotka saattavat 

liittyä käyttäjätiliisi. Näitä käyttöehtoja sovelletaan edelleen mihin tahansa 

sivuston käyttöön, joka sinulle on sallittua, myös käyttäjätilin sulkemisen 

jälkeen. 

Sivusto tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja, jos haluat lopettaa tai poistaa 

käyttäjätilisi. Monilla sivustoillamme sen voi tehdä kirjautumalla 

käyttäjätilillesi ja poistamalla käyttäjätili tilin asetusten kautta. Joissakin 

tapauksissa Brunswick voi säilyttää joitakin käyttäjätiliisi liittyvistä 

tilitiedoista raportointi- tai sääntelytarkoituksia varten vielä senkin jälkeen kun 

käyttäjätili on mitätöity tai poistettu käytöstä. 

Huomaa, että voit käyttää samaa käyttäjätunnusta sekä verkkosivustomme että 

mobiilisovelluksen (esim. VesselView) kautta. Huomaa myös, että 

mobiilisovelluksen poistaminen ei poista käyttäjätiliäsi. Voit vierailla 

verkkosivustollamme ja poistaa itse käyttäjätilisi tai ottaa yhteyttä lähettämällä 

sähköpostia osoitteeseen privacy@brunswick.com. 

Owners’ Club -käyttäjätilien lopettamisen voit tehdä Owners’ Clubin 

verkkosivustolla muuttamalla asetuksia tai lähettämälle sähköpostia 

osoitteeseen privacy@brunswick.com ja ilmoittamalla meille, että haluat 

poistaa käyttäjätilisi ja/tai et enää omista alusta, joka on liitetty käyttäjätiliisi. 
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7. Viestintäfoorumit ja käyttäjän luoma sisältö 

Sivusto voi antaa sinulle mahdollisuuden lähettää kommentteja tai muulla 

tavoin välittää tai julkaista aineistoa sivustomme kautta, mukaan lukien, niihin 

kuitenkaan rajoittumatta, tuotearviot, blogit, ”Oma yhteisö” -osiot, omistajien 

klubit ja Brunswickin sosiaaliset mediatilit Facebookissa tai Twitterissä 

(yhdessä ”viestintäfoorumit”). Tietoja, joita annat meille, lukuun ottamatta 

tuotteiden tilauksia ja henkilökohtaisia tietoja, kutsutaan näissä ehdoissa 

nimellä ”käyttäjän luoma sisältö” tai ”käyttäjäsisältö”. Tämä osio 7, 

”Viestintäfoorumit ja käyttäjän luoma sisältö” sisältää lisäehdot, jotka 

koskevat käyttäjän luomaa sisältöä. 

Olet yksinomaisesti vastuussa sivustomme kautta lähettämästäsi käyttäjän 

luomasta sisällöstä, mukaan lukien lähettämäsi sisällön laillisuus, luotettavuus, 

asianmukaisuus, alkuperäisyys, sekä siitä, että sinulla on oikeus julkaista 

kyseessä olevaa käyttäjän luomaa sisältöä. Et saa lähettää käyttäjän luomaa 

sisältöä, joka on väärennetty, vilpillinen, kostonhimoinen, loukkaava, räikeä, 

uhkaava, loukkaa yksilön tai yleisön oikeuksia, immateriaalioikeuksia tai on 

loukkaavaa, lainvastaista tai muuten kyseenalaista, (ii) aiheuttaa rikoksen tai 

rohkaisee siihen, loukkaa mitä tahansa osapuolta tai muutoin aiheuttaa 

velvoitteita tai rikkoo lakia tai (iii) rikkoo osassa 5 ”Sivuston käyttö ja 

toimintaohjeet” olevia sääntöjä. Kun lähetät käyttäjän sisältöä, takaat, että 

sinulla on oikeus lähettää sitä meille, että se ei riko edellä olevia kieltoja ja että 

se ei ole virheellistä, väärää tai harhaanjohtavaa. 

Kun lähetät käyttäjän luomaa sisältöä, tiedostat, kuittaat ja hyväksyt, että 

käyttäjätunnuksesi yhteydessä annetut profiilitiedot (esim. käyttäjänimi) 

voivat näkyä lähettämäsi sisällön yhteydessä. Myönnät täten meille ei-

yksinomaisen, maailmanlaajuisen, tekijänpalkkiosta vapautetun, ikuisen, 

peruuttamattoman, maksuttoman ja täysin siirrettävän ja alilisensoitavan 

oikeuden jäljentää, käyttää, esittää, suorittaa, levittää, mukauttaa ja muuten 

hyödyntää käyttäjän lähettämää sisältöä, sisältäen käyttäjänimesi, millä 

tahansa tavalla, myös ei-tunnetuilla ja tulevaisuudessa kehitettävillä, ja mihin 

tahansa tarkoitukseen, myös tuotteidemme kehittämiseen, valmistukseen ja 

markkinointiin sekä mainontaan. Hyväksyt, että (1) lähettämääsi käyttäjän 

luomaa sisältöä ei toimiteta meille luottamuksellisesti, (2) luottamuksellista tai 

salassapitoa vaativaa suhdetta meidän ja sinun välillä ei ole olemassa ja (3) et 



odota meidän tarkastavan, hyväksyvän, kompensoivan tai hyvittävän sinulle 

käyttäjänä luomasi sisällön käyttöä. 

Väärinkäsitysten välttämiseksi meidän käytäntömme ei ole hyväksyä luovia 

ideoita, tuotemalleja, ehdotuksia, liiketoimintasuunnitelmia tai vastaavia 

materiaaleja, jotka on toimitettu käyttäjän sisältönä. Pyydämme siis, että et 

lähetä meille mitään sellaista materiaalia. Jos kuitenkin teet niin, sovellamme 

siihen välittömästi edellistä kohtaa. 

Lisäksi meillä on oikeus poistaa tai kieltäytyä lähettämästä mitä tahansa 

käyttäjäsisältöä milloin tahansa mistä tahansa syystä tai ilman syytä oman 

harkintamme mukaan ja ryhtyä kaikkiin muihin käyttäjäsisältöön liittyviin 

toimiin, jotka katsomme tarpeellisiksi tai asianmukaisiksi yksinomaisen 

harkintamme mukaan, mukaan lukien, jos uskomme, että tällainen 

käyttäjäsisältö rikkoo näitä käyttöehtoja, loukkaa minkä tahansa henkilön tai 

yhteisön immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia, uhkaa sivuston käyttäjien 

tai yleisön henkilökohtaista turvallisuutta tai voi aiheuttaa korvaus- tai muun 

vastuun Brunswickille. Ymmärrät ja hyväksyt, että meillä on oikeus paljastaa 

henkilöllisyytesi ja muita sinua koskevia tietojasi mille tahansa kolmannelle 

osapuolelle, joka väittää, että lähettämäsi käyttäjäsisältö loukkaa heidän 

oikeuksiaan, mukaan lukien heidän immateriaali-, tietosuoja- tai 

yksityisyysoikeuksiaan, ja ryhtyä asianmukaisiin oikeudellisiin toimiin, 

mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, asian vieminen 

lainvalvontaviranomaisen käsiteltäväksi tai asian tuominen 

lainvalvontaviranomaisen tietoon.  Meillä on ehdoton oikeus lopettaa tai 

keskeyttää pääsysi koko sivustolle tai sen osaan mistä tahansa syystä, mukaan 

lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, näiden käyttöehtojen rikkominen. 

Rajoittamatta edellä mainittua, meillä on oikeus tehdä täysimääräistä 

yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa tai liittyen oikeuden 

määräyksien toteuttamiseen, kun meitä pyydetään tai ohjataan paljastamaan 

kenen tahansa sivustolla tai sen kautta materiaalia julkaisevan tahon 

henkilöllisyys tai muita tietoja. TÄTEN VAPAUTAT, LUOVUT JA 

SUOJAAT BRUNSWICKIA JA SEN TYTÄRYHTIÖITÄ, 

LISENSSINHALTIJOITA JA PALVELUNTARJOAJIA KAIKILTA 

VAATIMUKSILTA JA KORVAUSVAATIMUKSILTA, JOTKA 

JOHTUVAT BRUNSWICKIN TAI MINKÄ TAHANSA EDELLÄ 

MAINITUN OSAPUOLEN SUORITTAMISTA KÄYTTÄJÄN LUOMAAN 



SISÄLTÖÖN LIITTYVISTÄ TOIMISTA TAI BRUNSWICKIN, MUIDEN 

EDELLÄ MAINITTUJEN OSAPUOLTEN TAI 

LAINVALVONTAVIRANOMAISTEN TUTKINTOJEN SEURAUKSENA 

SUORITETUISTA TOIMISTA. Emme kuitenkaan voi, emmekä sitoudu, 

tarkistamaan materiaalia ennen kuin se on lähetetty tai julkaistu sivustolla, 

emmekä voi taata kyseenalaisen materiaalin nopeaa poistamista sen jälkeen, 

kun se on lähetetty tai julkaistu sivustolla. Näin ollen emme ota mitään 

vastuuta sellaisista käyttäjän luomaan sisältöön liittyvistä toimista, jotka 

saattavat lieventää edellä kuvatun kaltaisesta tapauksesta johtuvia tai siihen 

liittyviä vahinkoja. Meillä ei ole mitään vastuuta kenellekään tässä osiossa 

kuvattujen toimintojen suorittamisesta tai suorittamatta jättämisestä.  

8. Ostot ja rahoitustiedot 

Rahoitustiedot. Sivusto voi tarjota mahdollisuuden syöttää henkilötietojasi ja 

saada lisätietoja rahoitustarjouksista liittyen joihinkin tuotteisiimme. 

Rahoitusta koskevat tiedot saattavat olla meidän tai muiden kolmansien 

osapuolten tarjoamia tai toimittamia, ja niihin sovelletaan tarvittaessa 

lisäehtoja, sisältäen kolmansien osapuolten käytännöt ja käyttöehdot. 

Jos haluat ostaa sivustolla kuvattuja tuotteita, sinua pyydetään antamaan 

tiettyjä tietoja, mukaan lukien muun muassa toimitusosoitteen ja luottokorttisi 

tiedot tai muita maksutietoja. Hyväksyt, että kaikki meille antamasi tiedot ovat 

oikeita, ajantasaisia ja täydellisiä. Suostut maksamaan kaikki käyttäjätilisi 

ja/tai minkä tahansa sinulle myönnetyn luottokortin tai muun 

maksumekanismin kautta aiheutuneet ja aiheutuvat maksut, mukaan lukien, 

niihin kuitenkaan rajoittumatta, kaikki sovellettavat verot ja mahdolliset 

toimitus- ja käsittelymaksut, jotka liittyvät tällaisiin ostoihin ja 

maksutapahtumiin. Kun ostat tuotteen, veloitamme maksun luottokortiltasi. 

Muuhun kuin toimitusosoitteeseen lähetetyt luottokorttitilaukset saattavat 

vaatia lisävahvistuksen. Kaikki maksutapahtumat sivustolla tapahtuvat 

Yhdysvaltain dollareissa. 

Sinulla on lupa ostaa tuotteita ja palveluita sivuston kautta vain 

henkilökohtaiseen käyttöön, ei jälleenmyyntiä varten. Voimme harkintamme 

mukaan kieltäytyä ja/tai peruuttaa tilauksen, jonka uskomme johtavan meiltä 

tilattujen tuotteiden tai palveluiden jälleenmyyntiin. Emme lupaa, että 

sivustolla kuvatut tuotteet ja palvelut ovat sopivia käytettäviksi tai 



käytettävissä Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämän sivuston avaaminen on 

kielletty alueilla, joilla sen sisältö on laitonta. On sinun vastuullasi varmistaa, 

että noudatat kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat minkä 

tahansa sivuston kautta tilatun tuotteen tai palvelun ostamista, hallussapitoa, 

omistamista ja käyttöä. 

Pidätämme oikeuden kieltäytyä käsittelemästä tai toteuttamasta minkä tahansa 

tapahtuman ja peruuttaa kaikki tapahtumat oman harkintamme mukaan. 

Sivusto käyttää tällä hetkellä kolmansia osapuolia maksujen käsittelyyn. 

Kolmannen osapuolen maksunkäsittelijämme hyväksyvät maksut useilta 

luottokorteilta, kuten Visa, MasterCard, American Express ja Discover, sen 

mukaan, mitä sovellettavalla maksutapahtumaan liittyvällä näytöllä on 

kuvattu. 

Vaikka saatkin tilausvahvistuksen tilauksen vastaanottamisesta ja käsittelystä 

sähköpostitse, ei tällainen vahvistus ole lopullinen hyväksyntä tilauksestasi. 

Emme voi taata, että kaikkia tilausvahvistuksessa näkyviä tuotteita on 

varastossa tilauksen lähettämishetkellä. Pidätämme oikeuden hylätä tai 

peruuttaa tilaus joko kokonaan tai osittain milloin tahansa ennen toimitusta. 

Jos näin tapahtuu, pyrimme ilmoittamaan siitä sinulle tilauksesi yhteydessä 

annettujen yhteystietojen kautta. Hyväksyt, että et yritä ylittää ilmoitettuja 

enimmäismääriä (paitsi jos se nimenomaan on sallittu) tai tietyn tarjouksen tai 

myyntikampanjan ehtoja tai tee tilauksia sivuston kautta, jos olemme 

ilmoittaneet sinulle, että et voi tilata sivustomme kautta. 

Tuotekuvaukset 

Pyrimme kuvailemaan tuotteitamme mahdollisimman tarkasti sivustolla. 

Emme kuitenkaan takaa, että tämän sivuston tuotekuvaukset tai muu sisältö 

olisivat tarkkoja, täydellisiä, luotettavia, ajantasaisia tai virheettömiä. Kaikki 

sivustolla kuvattujen tai kuvailtujen tuotteiden ja palveluiden ominaisuudet, 

sisällöt, tekniset tiedot, koot, mallit ja hinnat ovat saatavilla vain niiden 

saatavuuden mukaan, ja niiden saatavuus saattaa muuttua milloin tahansa 

sivustolla tuotteen poistumisen tai päivitetyn tuotekuvauksen julkaisemisen 

yhteydessä. Tietyt painot, mitat ja vastaavat kuvaukset voivat olla 

likimääräisiä, ja ne on annettu vain suuntaa-antaviksi tiedoiksi. Pakkaus voi 

poiketa esitetystä.  Kaikkiin tuotteisiin ja palveluihin sovelletaan kaikkia 



sivustolla julkaistuja tuotekohtaisia ehtoja, mukaan lukien tuotteiden takuut, 

ehdot tai rajoitukset, sekä ehtoja, jotka toimitetaan tietyn tuotteen mukana. 

Toimituskäytännöt 

Kun tilaat tuotteen sivuston kautta, tuote lähetetään osoitteeseen, jonka 

määrität ”toimitusosoitteeksi” uloskirjautumisprosessin eli tilauksen 

maksamisen yhteydessä.  Pyrimme toimittamaan tilauksesi mahdollisimman 

nopeasti. Toimitusaika-arviomme eivät kuitenkaan ole takuita tai lupauksia 

siitä, että tuote lähetettäisiin tiettynä päivänä tai että saisit tuotteen tietyn ajan 

kuluessa. Tuotteen vastaanottamiseen kuluva aika riippuu siitä, kuinka kauan 

tilauksesi käsittely kestää ja kuinka kauan kuljetusliikkeellä kestää toimittaa 

tilaus sinulle sen lähettämisen jälkeen.  Tilauksestasi veloitetaan 

toimitusmaksu uloskirjautumisprosessin yhteydessä todetun määrän tai 

summan mukaisesti. On myös mahdollista ostaa nopeampi toimitus 

lisähintaan. Tämä näytetään sinulle ostohetkellä. 

Yhdysvaltain postilaitos voi toimittaa tilauksia postilokeroihin, mutta tämä 

menetelmä voi viivästyttää tilaustasi (koskee USA:ta). Huomaa, että 

toimitusvaihtoehdot seuraavana työpäivänä ja kahden arkipäivän kuluessa 

eivät päde postilokerotoimituksissa. Lähetämme sinulle sähköpostiviestejä, 

joissa on tietoa tilauksesi tilasta, kun tiedot tulevat saataville. Lähetyksistä 

Alaskaan ja Havaijille voidaan periä lisämaksu. 

Toimitus Yhdysvaltojen ulkopuolella oleviin osoitteisiin on rajoitetusti 

käytettävissä, ja siihen voi liittyä lisäehtoja, maksuja ja rajoituksia. Tällaiset 

tiedot annetaan sinulle maksuvaiheessa. Jos sinulla on kysyttävää tai jos 

tarvitset lisätietoa toimituksista Yhdysvaltojen ulkopuolisiin osoitteisiin, ota 

yhteyttä meihin alla olevien ohjeiden mukaisesti. 

Jos tilaamaasi tuotetta ei ole enää saatavilla, kun tilausta käsitellään, 

peruutamme tilauksesi ja pyrimme ilmoittamaan sinulle asiasta tilauksesi 

yhteydessä antamiesi yhteystietojen kautta. Tuotteen laillinen omistusoikeus ja 

tuotteiden menetyksen tai vahingon riski siirretään sinulle, kun tuotteet 

toimitetaan kuljetusyritykselle. Sinä olet vastuussa mahdollisista 

kuljetusyritykselle vahingoittuneista ja/tai menetetyistä lähetyksistä tehtävistä 

korvausvaatimuksista.  



Alennuskoodit, tarjoukset, arvonnat ja kilpailut 

Ajoittain oman harkintamme mukaan saatamme tarjota ”alennuskoodeja”, 

”kampanjakoodeja”, ”promokoodeja” tai ”tarjouskoodeja” useiden 

myynninedistämistoimien ja viestinnän kautta (kutsutaan yhteisesti 

nimityksellä ”tarjouskoodit”), ja nämä tarjouskoodit voi käyttää sivustolla 

tehtävään ostokseen. Tällaisiin tarjouskoodeihin voi kohdistua tiettyjä 

poikkeuksia tai muita rajoituksia, jotka olemme määrittäneet ja ilmoittaneet. 

Vain Brunswickin toimittamat tai mainostamat voimassa olevat ja pätevät 

tarjouskoodit huomioidaan tilauksen maksamisen yhteydessä. Mitään 

tarjouskoodia ei voi siirtää, ja jokainen niistä on käytettävissä yhteen (tai 

useampaan) tuotteeseen yhden kerran määrityksiemme mukaisesti. 

Tarjouskoodeja ei voi yhdistää, ja asiakkaat voivat käyttää vain yhden 

tarjouskoodin tilausta kohden. Verkko-ostoksissa koodi tulee syöttää ”Käytä 

alennus” -kenttään tai kuponkikenttään ennen tilauksen maksamista kassalla. 

Emme ole vastuussa kadonneista, varastetuista tai viallisista koodeista tai 

koodien luvattomasta käytöstä. Tarjouskoodeja ei voi lunastaa käteiseksi tai 

muuksi rahaksi. Vaihdot ja hyvitykset eivät ole sallittuja. Tarjouskoodin arvoa 

dollareissa ei hyvitetä tai palauteta takaisin, jos jokin tai kaikki tuotteet 

palautetaan. Jokaisella tarjouskoodilla voi olla viimeinen voimassaolopäivä. 

Tarjouskoodit ovat mitättömiä, jos ne kopioidaan, siirretään, myydään, 

vaihdetaan tai ne ovat vanhentuneet ja jos itse tarjouskoodit tai niiden 

käyttötapa on kielletty. Pyyntöjä, jotka eivät täytä kaikkia tarjouskoodien 

vaatimuksia, ei oteta huomioon.  Kampanjoita ei voi yhdistää, ellei toisin 

mainita.  

Tarjouskoodien lisäksi Brunswick voi ajoittain järjestää arvontoja ja muita 

kilpailuja ja kampanjoita (”arvonta”). Kelpoisuuttasi osallistua arvontoihin 

sekä osallistumistasi kaikkiin tällaisiin arvontoihin säätelevät erityiset säännöt 

ja ehdot (”arpajaissäännöt”), jotka koskevat arvontoja, ja näiden 

arpajaissääntöjen tulee olla saatavilla tarkastettavaksi arvontaan osallistumisen 

hetkellä.  Osallistumalla arvontaan hyväksyt sovellettavat arvonnan säännöt.  

Brunswick voi tarjota myös arvontoja, jotka ovat kolmansien osapuolten 

tarjoamia, hallinnoimia tai hoitamia. Kolmannet osapuolet voivat asettaa lisää 

tai erilaisia ehtoja tällaisiin arvontoihin. Asianmukaiset ehdot julkaistaan 

arvontoihin liittyvillä sivuilla niihin liittyvien tietojen keräämisen yhteydessä. 



Jos muut ehdot ovat ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, niitä sovelletaan 

ensisijaisesti kyseiseen kilpailuun tai arvontaan. 

Palautukset. Palautusehdot on julkaistu sivustolla. Pidätämme itsellämme 

oikeuden kieltäytyä myöntämästä hyvitystä tai luottoa ja periä 

palautuskustannukset sinulta, jos (1) palauttamaasi tuotetta ei saa palauttaa 

voimassa olevien palautusehtojemme tai tietyn tarjouksen tai kampanjan 

ehtojen mukaisesti (2) palautettava tuote on vahingoittunut toimituksen 

jälkeen, mukaan lukien tuotteen väärä käyttö. Me otamme laillisen vastuun 

palautetuista tuotteesta vasta sen jälkeen, kun ne saapuvat ja niitä käsitellään 

meidän ilmoittamassamme palautuspaikassa. 

Palautusehtomme ja -käytäntömme saattavat vaihdella. Katso lisätietoja 

sivuston palautuskäytännöistä. Jos sivuston palautusehdot ja -käytännöt 

eroavat edellä mainituista palautusehdoista, erityiset julkaistut tai toimitetut 

palautusehdot ja käytännöt ovat ensisijaisesti voimassa. 

Toimittaminen kuluttaja-asiakkaillemme. Tiedotamme eri 

toimitusvaihtoehdoista ja tilaukseen sovellettavista maksuista tilausprosessin 

aikana.  

9. Immateriaalioikeudet 

Kaikki sivustossa oleva sisältö, mukaan lukien teksti, mallit, grafiikat, 

tavaramerkit, palvelumerkit, logot, kuvakkeet, kuvat, äänitteet, lataukset, 

rajapinnat ja ohjelmistot sekä immateriaaliomaisuus ja näiden yhdistelmät, 

ovat ainoastaan Brunswickin tai sen sisällöntuottajien ja sovellettavien 

tavaramerkkioikeuksien haltijoiden omistuksessa, ja ne ovat 

tekijänoikeuslakien, tavaramerkkilainsäädännön ja muiden sovellettavien 

lakien suojaamia. Sivustoon sisältyvän sisällön kopioiminen, lataaminen ja/tai 

tulostaminen on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, 

ja sinä et saa muuttaa tai poistaa sisältöön sisältyvää tekijänoikeutta, 

tavaramerkkiä tai muuta omistusta koskevaa ilmoitusta. Kaiken sivuston 

sisältämän tai siltä saadun sisällön muut käyttötavat, mukaan lukien, niihin 

kuitenkaan rajoittumatta, muutokset, jakelu, lähetys, esitys, lähetys yleisessä 

verkossa, julkaisu, lisensointi, muuntaminen lähdekoodiksi, siirto, myynti tai 

mukauttaminen on nimenomaisesti kielletty. Brunswick, sen sisällöntuottajat 

ja soveltuvat tavaramerkkien omistajat säilyttävät sivuston sisällön täydellisen 



omistusoikeuden, mukaan lukien kaikki siihen liittyvät immateriaalioikeudet. 

Minkään sivustolla olevan ei voida katsoa seurauksena, estoppel-periaatteen 

mukaan tai muuten antavan lupaa tai käyttöoikeutta minkään sisällön, mukaan 

lukien minkä tahansa sivustolla näytetyn tavaramerkin, logon tai 

palvelumerkin, käyttöön ilman sen omistajan kirjallista etukäteislupaa, paitsi 

siten, kun muualla tässä asiakirjassa on kuvattu. Brunswick pidättää itsellään 

oikeudet kaikkiin sivustoon liittyviin oikeuksiin ja kaikkeen sisältöön, joista ei 

ole nimenomaisesti säädetty. 

Voimme sallia immateriaalioikeuksien suojaamien materiaalien käytön 

jälleenmyyjille ja muille kolmansille osapuolille, joiden kanssa meillä on 

erikoissopimuksia. Joissakin tapauksissa näitä materiaaleja koskevat erilliset 

sopimukset tai ehdot, jotka voidaan julkaista kyseisellä sivustolla tai jotka 

vaativat erillisiä todennusoikeuksia. 

Täten tiedostat, kuittaat ja hyväksyt, että et (i) muokkaa sivuillamme olevien 

tai niiltä peräisin olevien materiaalien kopioita (ii) käytä kuvituksia, valokuvia, 

video- tai äänisekvenssejä (video- tai äänileikkeitä) tai mitään grafiikkaa 

erillään niiden ohessa olevasta tekstistä, (iii) et poista tai muuta mitään 

tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita omistusoikeusilmoituksia tältä 

sivustolta peräisin olevien materiaalien kopioista ja (iv) avaa tai käytä 

kaupallisiin tarkoituksiin mitään sivuston osaa tai sivuston kautta saatavilla 

olevia palveluita tai materiaaleja. Jos tulostat, kopioit, muokkaat, lataat tai 

muuten käytät tai annat kenellekään muulle henkilölle pääsyn mihin tahansa 

sivuston osaan käyttöehtojen vastaisesti, oikeutesi käyttää verkkosivustoa 

lakkaa välittömästi ja sinun on valintamme mukaan palautettava tai tuhottava 

tekemäsi materiaalin kopiot. Sinulle ei siirretä mitään oikeutta, 

omistusoikeutta tai etua sivustoa tai mitään sivustolla olevaa sisältöä kohtaan, 

ja Brunswick pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti 

myönnetä. Sellainen sivuston käyttö, joka ei ole näissä ehdoissa 

nimenomaisesti sallittu, rikkoo näitä käyttöehtoja ja voi rikkoa tekijänoikeus-, 

tavaramerkki- ja muita lakeja. 

Brunswickin nimi, logo ja kaikki siihen liittyvät nimet, logot, tuotteiden ja 

palveluiden nimet, mallit, luonnokset, suunnitelmat ja iskulauseet ovat 

Brunswickin tai sen tytäryhtiöiden tai lisenssinantajien tavaramerkkejä. Et saa 

käyttää tällaisia tavaramerkkejä ilman Brunswickin kirjallista lupaa. Kaikki 



muut tällä sivustolla olevat nimet, logot, tuotteiden ja palveluiden nimet, 

mallit, luonnokset, suunnitelmat ja iskulauseet ovat omistajiensa 

tavaramerkkejä. 

10. Digital Millennium Copyright Act -lakia koskeva ilmoitus 

Brunswick kunnioittaa toisten immateriaalioikeuksia ja edellyttää sinun 

toimivan samoin. Jos uskot, että sivustossa näkyvä sisältö on kopioitu tavalla, 

joka rikkoo Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaisia tekijänoikeuksia, lähetä 

seuraavat tiedot alla mainitulle Digital Millennium Copyright Act -

asiamiehelle: 

Brunswick Corporation 

Brunswick Privacy Office 

Attn: Law Department/Copyright Agent 

26125 N. Riverwoods Blvd. 

Mettawa, IL 60045 

+1 847 735 4002 

privacy@brunswick.com 

Ollakseen pätevä, ilmoituksessa tukee olla KAIKKI seuraavat tiedot: 

1. tekijänoikeuden omistajan tai hänen valtuuttamansa henkilön, jolla on 

valtuudet toimia omistajan puolesta, fyysinen tai sähköinen allekirjoitus, 

2. kyseisen tekijänoikeudella suojatun teoksen tunnisteet, jonka oikeuksia 

väitetään tulleen loukatuksi, 

3. riittävät tiedot, jotta sivustolla oleva tekijänoikeuksia loukkaava tieto 

voidaan löytää, 

4. nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tiedot, jotka ovat 

välttämättömiä, jotta Brunswick voi ottaa yhteyttä ilmoituksen tekevään 

henkilöön, 

mailto:privacy@brunswick.com


5. vakuutus siitä, että ilmoituksen tehnyt henkilö uskoo vilpittömästi, että 

tekijänoikeuden haltija, hänen asiamiehensä tai hänen laillinen 

edustajansa ei ole antanut käyttölupaa ja 

6. vakuutus siitä, että ilmoituksessa olevat tiedot ovat paikkansapitäviä ja 

että ilmoituksen tekijä takaa väärästä valasta johtuvien seuraamusten 

uhan nojalla olevansa tekijänoikeuden haltija tai muutoin valtuutettu 

toimimaan tekijänoikeuksien omistajan puolesta. 

Brunswick ei ole velvollinen ryhtymään minkäänlaisiin toimiin, jotka 

perustuvat ilmoitettuun rikkomukseen, ja oikeus ja harkintavalta poistaa kaikki 

tiedot ja/tai materiaalit sivustolta on edelleen täysin Brunswickin hallussa ja 

hallinnassa. 

11. Riitojen ratkaiseminen 

Jos sinulla on jonkinlainen kiista tai vaatimus Brunswickia kohtaan tai vastaan 

(”vaatimus”), joka liittyy sivustoomme tai näihin käyttöehtoihin, kaikkiin 

sivuston kautta hankittuihin tuotteisiin tai sivustoon liittyvään 

kommunikointiin, eikä ristiriitaa ole pystytty ratkaisemaan ottamalla yhteyttä 

meihin näiden käyttöehtojen ”Yhteystiedot”-osassa olevien ohjeiden mukaan, 

tullaan tällaiset riidat ratkaisemaan yksittäisen sitovan välimiesmenettelyn 

kautta tai pieniä korvausvaatimuksia käsittelevissä tuomioistuimissa. Yhteiset 

sovittelut tai joukkosovittelut eivät ole luvallisia, eikä vaatimuksiasi voida 

yhdistää kenenkään muun henkilön vaatimuksiin. Tämä osa 12 kertoo sivuston 

tai mahdollisen käyttäjätilisi käytön lopettamisesta. 

Tämän osion numero 12 nojalla sinä ja Brunswick luovutte molemmat 

kaikista oikeuksistanne viedä tuomioistuimen käsiteltäväksi ja saada 

tuomarin päätös riita-asiassa, paitsi pieniä korvausvaatimuksia 

käsittelevässä tuomioistuimessa.  Tämän osion numero 12 määräykset 

muodostavat sinun ja Brunswickin kirjallisen sopimuksen sovittelusta USA:n 

liittovaltion välimiesmenettelyllä tai vaatimusten ratkaisemisesta pieniä 

korvausvaatimuksia käsittelevässä tuomioistuimessa. Kaikki tämän 

sopimuksen muutokset tulee tehdä kirjallisina ja niihin vaaditaan sekä sinun 

että Brunswickin allekirjoitus. 



Sinun tulee ensin lähettää meille kirjallinen ilmoitus vaatimuksesta 

(”ilmoitus”), ennen kuin aloitat välimiesmenettelyn tai pienen 

vahingonkorvauskanteen. Ilmoitus on (1) lähetettävä kirjattuna kirjeenä, (2) 

osoitettava osoitteeseen Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 1 

North Field Court, Lake Forest, IL 60045, (3) siinä on kuvailtava vaatimuksen 

luonne ja (4) siinä on täsmennettävä pyydetty vahingonkorvaus tai muu 

korvaus. Kyseinen ilmoitus tulee lähettää vuoden kuluessa 

korvaushakemuksen aiheuttaneesta tapahtumasta. Muuten vaatimus raukeaa. 

Jos osapuolet eivät onnistu ratkaisemaan korvausvaatimusta 30 päivän 

kuluessa siitä, kun olet vastaanottanut tiedon ilmoituksesi vastaanottamisesta, 

voimme aloittaa välimiesmenettelyn tai pienen vahingonkorvauskanteen 

tuomioistuimessa. 

Tällaista välimiesmenettelyä hallinnoi American Arbitration Association 

(”AAA”), ja se suoritetaan yhden välimiehen sääntöjen mukaisesti, mukaan 

lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, AAA:n Consumer Arbitration Rules -

säännöt, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.adr.org tai pyydettävissä 

soittamalla numeroon +1 800 778 7879. Sovittelijan tulee noudattaa näitä 

käyttöehtoja, huomioida sovellettava lainsäädäntö ja tosiseikat ja antaa 

perusteltu päätös. Sellaisissa olosuhteissa, joissa sovellettavat säännöt 

edellyttävät henkilökohtaista kuulemista, kuuleminen tapahtuu pyynnöstäsi 

lähimmässä tuomioistuimessa (Yhdysvalloissa) tai muussa tapauksessa 

Chicagossa, Illinoisissa. 

Me maksamme kaikki arkistointi- ja välimiespalkkiot, jotka eivät ylitä 50 000 

dollaria, ellei välimies havaitse, että välimiesmenettely oli perusteeton tai 

tarkoitukseltaan epäasiallinen. Jos välimies myöntää sinulle 

vahingonkorvauksia, jotka ovat suuremmat kuin viimeinen kirjallinen 

sovitteluehdotus joka on ilmoitettu ennen välimiesmenettelyn aloittamista, 

maksamme sinulle korkeintaan 1 000 dollaria tai määritetyn korvauksen. 

12. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET 

Vapautettujen osapuolten määritelmä. ”Vapautettuihin osapuoliin” kuuluvat 

Brunswick ja sen kumppanuusyhtiöt, konserniyhtiöt, toimihenkilöt, 

työntekijät, edustajat, kumppanit ja lisenssinantajat. 

https://www.adr.org/


YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI, ETTÄ: (A) 

KÄYTÄT SIVUSTOA OMALLA VASTUULLASI JA ETTÄ SIVUSTO 

SEKÄ TUOTTEET TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN”, ”SIINÄ 

KUNNOSSA, KUIN NE OVAT LUOVUTUSHETKELLÄ” JA ”SIINÄ 

MÄÄRIN KUIN NIITÄ ON SAATAVILLA”, JA VAPAUTETUT 

OSAPUOLET NIMENOMAISESTI IRTISANOUTUVAT 

KAIKENLAISISTA SEKÄ NIMENOMAISISTA ETTÄ 

EPÄSUORISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA 

SIVUSTOLLA LUETELTUJEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN 

TAKUUT SEKÄ IMPLISIITTISET TAKUUT 

MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN 

TARKOITUKSEEN JA OMISTUS- JA MUIDEN OIKEUKSIEN 

LOUKKAAMATTOMUUDESTA, (B) VAPAUTETUT OSAPUOLET 

EIVÄT TAKAA, ETTÄ (I) SIVUSTO VASTAISI TARPEITASI TAI 

VAATIMUKSIASI, (II) SIVUSTO, TAI SEN TARJONTA, OLISI 

KESKEYTYMÄTTÖMÄTÖNTÄ, OIKEA-AIKAISTA, 

TURVALLISTA TAI VIRHEETÖNTÄ, (III) SIVUSTON KÄYTÖSTÄ 

SAATAVAT TULOKSET TAI TIEDOT OLISIVAT TARKKOJA TAI 

LUOTETTAVIA, (IV) SIVUSTOLLA SAATAVILLA OLEVIEN 

TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN LAATU VASTAISI 

ODOTUKSIASI TAI (V) MITÄÄN SIVUSTOLLA ESIINTYVIÄ 

VIRHEITÄ KORJATTAISIIN, JA (C) KÄYTÄT JA AVAAT KAIKKEA 

MATERIAALIA, JOKA ON LADATTU TAI MUUTEN HANKITTU 

SIVUSTON KÄYTÖN KAUTTA, OMALLA HARKINNALLASI JA 

VASTUULLASI, JA OLET YKSIN VASTUUSSA KAIKISTA 

TIETOKONEELLESI TAI MOBIILILAITTEELLESI 

AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA, JOTKA OVAT AIHEUTUNEET 

TÄLLAISEN MATERIAALIN KÄYTÖSTÄ. 

13. VASTUUN RAJOITUS 

YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI, ETTÄ 

VAPAUTETUT OSAPUOLET EIVÄT OLE VASTUUSSA SINULLE 

MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, 

ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI VAROITTAVISTA 

VAHINGOISTA TAI VAHINGONKORVAUKSISTA, MUKAAN 

LUKIEN MUUN MUASSA VOITON, LIIKEARVON, KÄYTÖN (ESIM. 



KÄYTTÖAJAN TAI KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIEN) TAI 

TIETOJEN MENETYKSET JA MUUT AINEETTOMAT 

MENETYKSET (VAIKKA BRUNSWICKILLE OLISIKIN 

KERROTTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA), 

JOTKA JOHTUVAT: (I) SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI 

KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SITÄ, (II) KORVAAVIEN 

TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKKIMISEN 

KUSTANNUKSISTA, JOTKA OVAT AIHEUTUNEET MISTÄ 

TAHANSA TUOTTEISTA, TIEDOISTA TAI PALVELUISTA TAI 

VASTAANOTETUISTA VIESTEISTÄ TAI MAKSU-, 

LIIKETOIMINTA- TAI MUISTA TAPAHTUMISTA, JOTKA ON 

SAATU TAI TEHTY SIVUSTON KAUTTA, SIVUSTOLTA TAI 

SIVUSTON SEURAUKSENA, (III) LUVATTOMASTA PÄÄSYSTÄ 

SINUN KÄYTTÄJÄNÄ LUOMAASI SISÄLTÖÖN TAI SEN 

MUUTTAMISESTA, (IV) MINKÄ TAHANSA KÄYTTÄJÄN TAI 

KOLMANNEN OSAPUOLEN LAUSUNNOSTA TAI 

KÄYTTÄYTYMISESTÄ TAI TOIMISTA SIVUSTOLLA, (V) SIITÄ, 

ETTÄ OLET LUOTTANUT TAI MUUTEN NOJAUTUNUT 

SISÄLTÖÖN, JONKA OLEMME ASETTANEET SAATAVILLE 

SIVUSTOLLA TAI (VI) MISTÄ TAHANSA MUUSTA SIVUSTOON 

LIITTYVÄSTÄ SEIKASTA. JOTKUT LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT 

SALLI TIETTYJEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA TAI 

SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN VASTUUN 

RAJOITTAMISTA TAI POISSULKEMISTA. NÄIN OLLEN JOTKIN 

EDELLÄ TÄSSÄ KAPPALEESSA MAINITUISTA RAJOITUKSISTA 

EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.  SIINÄ MÄÄRIN KUIN 

LAKI SALLII, VAPAUTETTUJEN OSAPUOLTEN 

ENIMMÄISVASTUU TAI ENIMMÄISKORVAUSVASTUU, JOKA 

AIHEUTUU SIVUSTOSTA TAI SIVUSTOON LIITTYEN TAI SINUN 

SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄSI TAI SINUN SISÄLLÖN KÄYTTÖÖSI 

LIITTYEN, RIIPPUMATTA KANTEEN TAI MUUN OIKEUS- TAI 

KORJAUSTOIMEN SYYSTÄ (JOKO SOPIMUS, 

VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS, TAKUUN RIKKOMINEN 

TAI MUU), EI YLITÄ KYMMENTÄ (10) DOLLARIA.  

VAPAUTETTUJEN OSAPUOLTEN ENIMMÄISVASTUU 

TUOTTEISIIN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN OSALTA ON 



NOUDATTAA SIVUSTOLLA OSTOHETKELLÄ LUETTAVISSA 

OLEVAA TUOTETAKUUTA. 

14.  Vahingonkorvausvastuu 

Suostut vapauttamaan Brunswickin ja sen edustajat vastuusta, puolustamaan 

Brunswickia ja suojaamaan Brunswickia, sen yhteistyökumppaneita ja näiden 

vastaavia henkilöitä, johtohenkilöitä, työntekijöitä, toimeksisaajia, edustajia, 

lisenssinantajia, palveluntarjoajia, alihankkijoita ja toimittajia kaikilta 

menetyksiltä, vastuilta, kustannuksilta, vahingoilta ja maksuilta (mukaan 

lukien kohtuulliset asianajajien palkkiot ja tuomioistuinmaksut) jotka ovat 

seurausta tai johtuvat sinun käyttäjänä luomastasi sisällöstä, joka loukkaa tai 

rikkoo näitä käyttöehtoja, tai sinun harjoittamastasi sivuston käytöstä tavalla, 

joka loukkaa tai rikkoo näitä käyttöehtoja. Lisäksi, jos aiheutat teknisiä 

häiriöitä sivustolle tai sivustoa välittäville järjestelmille tai lähetät sivustolle 

viruksen tai haitallista koodia, sitoudut olemaan vastuussa kaikista 

menetyksistä, korvaus- ja muista vastuista, kuluista, vahingoista ja 

vahingonkorvauksista ja kustannuksista, mukaan lukien kohtuulliset 

asianajopalkkiot ja Brunswickille tällaisiin toimiin liittyen aiheutuneet 

oikeudenkäyntikulut. Brunswick pidättää oikeuden omalla kustannuksellaan 

puolustaa ja valvoa mitä tahansa muuta korvausta edellyttävää asiaa, ja suostut 

myös tekemään yhteistyötä Brunswickin kanssa tällaisen asian suojaamiseksi. 

16. Lainkäyttöalue; Englannin kieli 

Sivustoa hallitaan ja hoidetaan Brunswickin toimistosta Yhdysvalloissa. Näitä 

käyttöehtoja ja tämän sivuston käyttöä säätelevät Illinoisin osavaltion lait 

Yhdysvalloissa. Jos käytät sivustoa Yhdysvaltojen ulkopuolella sijaitsevasta 

paikasta, se tapahtuu sinun omalla vastuullasi ja oman harkintasi mukaan, 

koska sivustolla sovellettavat lait eivät ehkä päde Yhdysvaltojen ulkopuolella. 

Näiden käyttöehtojen alkuperäinen ja hallitseva ja kaikissa käyttöehtoihin 

liittyvissä tapauksissa ensisijaisesti tulkittava versio on käyttöehtojen 

englanninkielinen versio. Kaikki näiden käyttöehtojen käännökset muille 

kielille on tarkoitettu vain avuksi ja suuntaa-antaviksi, eivätkä ne vaikuta 

näiden käyttöehtojen merkitykseen tai soveltamiseen. Kaikkien näiden 

käyttöehtojen edellyttämien tai sallimien ilmoitusten, viestien ja muun 

viestinnän on oltava englanninkielisiä, ja tällaisten ilmoitusten ja muun 



viestinnän tulkinta ja soveltaminen perustuu yksinomaan niiden 

englanninkieliseen versioon. 

17. Koko sopimus 

Nämä käyttöehdot, yhdessä julkaistujen toimintatapojen ja käyttöehtojen 

kanssa, muodostavat kokonaisuudessaan Brunswickin ja käyttäjien välisen 

sopimuksen ja korvaavat kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset osapuolten 

joko suullisesti tai kirjallisesti antamat sivustoa koskevat viestit ja ehdotukset. 

18. Erotettavuus 

Jos joku näiden käyttöehtojen osa on lainvastainen, mitätön tai ei-

toimeenpantava, ei se millään tavoin vaikuta jonkun muun sopimuksen osan 

pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. 

19. Yhteystiedot 

Näitä käyttöehtoja tai sivustoamme koskevia kysymyksiä tai kommentteja voi 

lähettää meille seuraavaan osoitteeseen: Jos sinä soitat tai työntekijäsi tai 

edustajasi soittaa Brunswickille, tiedostat, kuittaat ja hyväksyt, että tällaista 

puhelinviestintää voidaan valvoa ja tallentaa palvelun laadun varmistamiseksi 

ja tarkan tallenteen luomiseksi kyseisestä puhelinviestinnästä, ja kyseisen 

puhelinviestinnän sisältö voidaan paljastaa kolmansille osapuolille, eikä 

puhelinviestinnän sisältöä pidetä luottamuksellisena tietona. 

• Sähköposti: privacy@brunswick.com 

• Puhelin: +1 847 735 4002 tai +1 855 283 1103 

• Postiosoite: Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 26125 N. 

Riverwoods Blvd., Suite 500, Mettawa, IL 60045 

Kiitos, että vierailit sivustollamme. 
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