KÄYTTÖEHDOT-OMISTUS JA TEKIJÄNOIKEUS
Ymmärrät, että kaikkia tietoja, sisältö, raportit, tiedot, tietokantojen, grafiikka, liitännät, web-sivuja, teksti, tiedostoja,
ohjelmisto, tuotenimet, yritysnimet, tavaramerkkien, logot ja tuotenimet sisälsi tällä sivustolla (yhdessä "sisältö") tavalla,
jossa sisältö esitetään tai näyttää ja kaikki tiedot, ovat omaisuutta, niiden omistajien, kuten, NVolve Technologies Inc.
("NVolve") tai sen lisenssinantajat , tapauksen mukaan.
SALLITUS käyttötarkoitukset NVolve myöntää sinulle henkilökohtaisen, ei-siirrettävän ja ei-yksinomaisen oikeuden
käyttää, lukea ja ladata sisältöä.
Käyttörajoitusten hyväksyt, että et: (i) jakaa sisältöä luettuna rajoituksetta koota sisäinen tietokanta, jakaa tai toisintaa
lehdistön tai tiedotusvälineiden tai kaupallinen verkon, kaapelin tai satelliitin järjestelmä; tai (ii) luoda johdannaisteoksia,
purkaa, purkaa, purkaa, mukauttaa, kääntää, siirtää, järjestää, muokata, kopioida, niputtaa, myydä, uudelleenlisensoida,
viedä, yhdistää, siirtää, mukauttaa, laina, vuokrata, vuokrata, määrittää, Jaa, ulkoistaa, isäntä, julkaista, saataville
henkilöä tai muuten käyttää, joko suoraan tai välillisesti sisällön kokonaan tai osittain missään muodossa tai millään
tavalla niin fyysisen , sähköisesti tai muulla tavoin. Voit sallia, antaa tai tehdä mitään, jotka rikkovat tai muuten haitata
NVolve tai sen lisenssinantajat omistusoikeutta tai anna kenenkään kolmannen osapuolen käyttää sisältöä. Tämän
sopimuksen rajoituksista ei sovelleta rajoituksia ovat lailla rajoitetusti.
VASTUU JA VASTUUVAPAUSLAUSEKE VAIKKA TÄMÄ WEB-SIVUSTO KÄYTTÄÄ SALAUS SUOJAUS, TÄMÄN
SIVUSTON JA SISÄLLÖN KÄYTTÖ ON OMALLA VASTUULLASI JA YRITYKSEN SIVUSTO EI VASTAA TAI VASTUUTA
LIITTYVÄT SISÄLTÖÄ, KÄYTÄT WEB-SIVUSTON TAI VASTAANOTTO, VARASTOINTI, SIIRTO TAI MUIDEN
HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN KÄYTTÖ. Tämä sivusto saattaa sisältää linkkejä muihin sivustoihin. NVolve ei ota
vastuuta oikeellisuudesta tai sopivuudesta tietoja, tietoja, mielipiteitä, neuvoja tai lausunnot sisältyvät tällaisia sivustoja,
ja kun avaat tällaisia sivustoja, teet niin omalla vastuullasi. Tarjoamalla linkkejä muille sivuille, NVolve on mitenkään
toimiessaan publisher tai menettelytapasääntöjen näiden muiden sivustojen sisältämän materiaalin ja ei pyritä
seuraamiseksi tai valvomiseksi tällaisia sivustoja. Linkki toiseen sivustoon ei voida tulkita siten, että NVolve on
sidoksissa tai sama. YHTIÖ EI SUOSITELLA TAI SUOSITTELE MITÄÄN SISÄLTÖÄ, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA
KAIKKI HYPER-LINKKEJÄ TAI SISÄLLÖN LÖYTYY MUITA SIVUSTOJA. Mainita toisen osapuolen tai sen tuotteen tai
palvelun tämän sivuston saa tulkita saamana hyväksyntänä kyseisen osapuolen, tuotetta tai palvelua.
NVolve ei ole vastuussa mistään vahingoista sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle voi kärsiä siirto-, varastointitai luottamuksellista tietoa, että teet tai että olet nimenomaisesti tai epäsuorasti antaa NVolve tehdä tai virheitä tai
muutoksia lähetetyn, tallennetut tai vastaanotetut tiedot. Olet yksin vastuussa haku ja käyttää sisältöä. Käytä omaa
harkintaa tekemään mitään hyötyä mistään sisällöstä, mukaan luettuna tietojen perusteella käytölle johtopäätöksiä.
SISÄLTÖÄ SAA TÄSMÄLLISIÄ, AJAN TASALLA, TÄYDELLISIÄ TAI UNTAMPERED EIKÄ SITÄ VOIDA VEDOTA. SISÄLTÖ
TOIMITETAAN AJAKSI KASVATUS JA ILMIANTO AIKOA AINOA JA EI PIDÄ TULKITA SUOSITUS TIETYN TUOTTEEN TAI
PALVELUN, KÄYTTÖÖN TAI TOIMINTATAPA. SISÄLTÖÄ TÄMÄN SIVUSTON TARKOITUKSENA EI OLE KÄYTTÄÄ
KORVAAVANA MINKÄÄNLAISIA AMMATILLISIA NEUVOJA. TÄMÄ WEB-SIVUSTO JA KAIKKI SISÄLLÖN, TUOTTEIDEN,
PALVELUJEN JA OHJELMISTON TÄMÄN SIVUSTON TAI KAUTTA TÄMÄN SIVUSTON OVAT "SELLAISENAAN" ILMAN
MITÄÄN ESITYKSIÄ, TAKUITA TAI EHTOJA MINKÄÄNLAISIA, ONKO TAKUITA, LAKISÄÄTEISET TAI MUUT, MUKAAN
LUKIEN MUTTA EI RAJOITTUEN, TAKUITA MITÄ TULEE JATKUVA TAI EREHDYS VAPAUTTAA KÄYTTÖ, SAATAVUUS,
TÄYDELLISYYTTÄ, TARKKUUTTA, AJANTASAISUUTTA, LUOTETTAVUUTTA, AJANMUKAISUUTEEN , LAILLISUUS,
SOVELTUVUUS, YKSITYISYYTEEN, TURVALLISUUS, LAADUSTA, OTSIKKO, LOUKKAAMATTOMUUDESTA TAI
SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI NIIDEN, JOTKA PERUSTUVAT KAUPANKÄYNNIN TAI KÄYTTÖ
KAUPAN. MISSÄÄN TAPAUKSESSA NÄYTETÄÄN YRITYKSEN, KUMPPANIT, AINEET, LISENSSINANTAJIEN,
TOIMITTAJIEN TAI NIIDEN JOHTAJAT TAI TYÖNTEKIJÄT OLE VASTUUSSA ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA,
SATUNNAISISTA, RANGAISTUS, ESIMERKILLISIIN JA TÖRKEÄ, TALOUDELLISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA,
MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTUEN: KORVAUSTA KÄYTETTYNÄ VOITON TAI SÄÄSTÖJÄ, VAIKKA YRITYS TAI
SEN LAILLISEN TOIMIHENKILÖT TAI TYÖNTEKIJÄT OLISI ILMOITETTU KYSEISISTÄ VAHINGOISTA TAI VAATIA
MAHDOLLISUUTTA.
EI TAPAHTUMA TULEE YRITYKSEN, SEN TYTÄRYHTIÖIDEN, TOIMIHENKILÖT, LISENSSINANTAJAT, TOIMITTAJAT, TAI
NIIDEN JOHTAJAT TAI TYÖNTEKIJÄT, VASTUUSSA VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, JOTKA JOHTUVAT:
VIRUKSET, TIETOJEN VIOITTUMINEN EPÄONNISTUI VIESTIT, SIIRTO VIRHEITÄ TAI ONGELMIA. TELEVIESTINTÄ
TARJOAJAT; LINKKEJÄ KOLMANNEN OSAPUOLEN SIVUSTOIHIN; INTERNET SELKÄRANGAN LÄPI;
LOUKKAANTUMISEN; KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖÄ, TUOTTEITA TAI PALVELUJA; VAHINGOISTA TAI
MENETYKSISTÄ, TAI TYÖNTEKIJÖITÄ, AGENTIT TAI ALIHANKINTANA. KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ PUUTE
TIETOKONERESURSSEJA, REITITTIMET JA TALLENNETTUJA TIETOJA. KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ
KÄYTTÄÄ TÄTÄ SIVUSTOA TAI SISÄLTÖÄ; MUIDEN WEB-SIVUSTON KÄSIKSI TAI TÄMÄN SIVUSTON; TAI
SELLAISISTA TAPAHTUMISTA YRITYS, VAIKKA YRITYS TAI SEN LAILLISEN TOIMIHENKILÖT TAI TYÖNTEKIJÄT OLISI
ILMOITETTU KYSEISISTÄ VAHINGOISTA TAI VAATIA MAHDOLLISUUTTA HALLITTAVISSA.
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MISSÄÄN TAPAUKSESSA TULEE YHTIÖN, SEN TYTÄRYHTIÖIDEN, MATKATOIMISTOJEN, LISENSSINHALTIJOIDEN,
TOIMITTAJIEN, JA NIIDEN JOHTAJIIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN KUMULATIIVINEN YHTEENSÄ VASTUUSTA JOHTUVIEN
MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ (MUKAAN LUKIEN RAJOITUS RIKKOMISESTA SOPIMUKSESTA, RIKKOMUKSESTA,
LAIMINLYÖNNISTÄ, TÖRKEÄSTÄ HUOLIMATTOMUUDESTA TAI MUUTOIN) OLLA ENEMMÄN KUIN MÄÄRÄ
MAHDOLLISESTI MAKSAMASI TÄSSÄ SOPIMUKSESSA TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA, VUONNA VÄITE SYNTYMISPÄIVÄ.
YRITYS OLETTAA EI OLE VELVOLLISUUTTA PÄIVITTÄÄ SISÄLTÖÄ TÄLLÄ SIVUSTOLLA. TÄMÄN SIVUN SISÄLTÖÄ
VOIDAAN MUUTTAA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA SINULLE. YHTIÖ EI OLE VASTUUSSA TAI ETTÄ SAATAT LÖYTÄÄ
HAITALLISIA TAI VASTENMIELISTÄ. YHTIÖ SANOUTUU IRTI KAIKESTA VASTUUSTA LUVATTOMAN KÄYTÖN TAI
JÄLJENTÄMISEEN WEB-SIVUSTON TAI SEN OSAN. SISÄLLÖLTÄ ALUEILTA, JOISSA VOI OLLA LAITONTA ON
KIELLETTY.
IRTISANOMINEN tämä sopimus on voimassa siihen asti, kunnes NVolve, syystä tai ilman syytä NVolve: n yksinomaisen
harkinnan mukaan. NVolve voi irtisanoa tämän sopimuksen ilman ennakkoilmoitusta, jos et noudata sen ehtoja.
Tällainen irtisanoo NVolve on lisäksi ja rajoittamatta tällaisia oikeuksia ja oikeussuojakeinoja kuin välttämättä NVolve,
mukaan lukien kieltotuomio tai kohtuullisen oikeuskeinoihin. Vastuuvapauslausekkeet, vastuu, omistus, irtisanominen,
tulkinta, käyttöoikeuden NVolve, takuun ja korvausta tämän sopimuksen määräysten rajoittamista jäävät irtisanominen
tai tämän sopimuksen voimassaolon.
KORVAUS hyväksyt lainkaan kertaa, puolustamaan ja pitämään heitä vaaraton NVolve sen aineet, toimittajat, kumppanit
ja niiden johtajia ja työntekijöitä kaikki toimia menettelyn, kustannukset, vahingoista, vaatimukset, velat ja kuluilta
lainkaan (myös oikeudellinen ja muut palkkiot ja maksut) jatkuvaa, aiheutuu tai jonka NVolve suoraan tai välillisesti
osalta: (i) kaikki tiedot tai muun sisällön annat tai tämän sivuston tai joka lähetetään NVolve sähköpostitse tai muun
kirjeenvaihdon; tai (ii) käytöstä tai väärinkäytöstä sisältöä tai tämän sivuston, mukaan lukien rajoituksetta rikkomisen.
SOVELLETTAVA LAKI; RIITOJEN ratkaisu hyväksyt, että kaikki asiat pääsy tai käyttö sivuston, myös kaikki riidat
sovelletaan Yhdysvaltojen lainsäädännön ja lakeja ottamatta huomioon sen lainvalintaa lakien Delawaren. Hyväksyy
toimivallan jäseneltä ja sijaitsevat osavaltion ja liittovaltion tuomioistuimet New Castlen piirikunta, Delaware, ja luovut
kaikista vastalauseista koskien niiden toimivaltaisuutta tai paikka.
Edellisen säännökseen, paikka ei sovelleta, jos olet kuluttaja, joka perustuu Euroopan unionissa. Jos olet kuluttaja pitää
keskuspaikkanaan Euroopan unionissa, jossa asut maan tuomioistuimilla voi esittää väittämä. Mukaiset näiden
käyttöehtojen vaatimukset on esitettävä yksi (1) vuoden kuluessa kanteen syntyy tai tällaisen vaateen tai kanteen on
estetty. Väitteiden mukaisesti erillisiä ehtoja ostaa tavaroita ja palveluja ei ole tätä rajoitusta. Toipumisen voi haettu tai
saatu muista kuin käteismenot, paitsi että Voittaneelle osapuolelle oikeus kulut ja asianajajien palkkiot. Jos erimielisyyttä
tai kiistaa NVolve ja te johtuvat tai sivuston käytön yhteydessä, sopimuspuolten on pyrittävä nopeasti ja vilpittömästi
ratkaisemaan kyseisen kiistan. Ellemme pysty ratkaisemaan jotakin sellaista kiistaa kohtuullisessa ajassa (kuitenkin
enintään kolmekymmentä (30) päivää), jompikumpi osapuoli voi alistaa erimielisyyden tai kiistan välimiesmenettelyyn.
Jos kiistaa ei saada ratkaistua välimiesmenettelyllä, osapuolet on vapaus harjoittaa oikeutta tai korvauksia sovellettavan
lain mukaan.
OID jos kieltää NVolve hallinnoi ja toimii sen paikoissa Yhdysvalloissa, www.Apple.com-sivustoa muita NVolve sivustoja
voi antaa ja toiminnassa eri paikoista Yhdysvaltain ulkopuolella. Vaikka sivusto on saatavilla maailmanlaajuisesti, kaikki
ominaisuudet, tuotteita tai palveluja keskustellaan, viitattu, jos tarjoamista tai sivuston on saatavilla kaikille henkilöille tai
kaikilla maantieteellissillä alueilla tai sopiva tai saatavilla Yhdysvaltojen ulkopuolella. NVolve pidättää oikeuden rajoittaa
oman harkintansa, tarjoamista ja määrää ominaisuuden, tuotteen tai palvelun henkilölle tai maantieteelliselle alueelle.
Kaikki tarjoavat ominaisuutta, tuotteen tai palvelun sivustolla kieltäessä se mitätöidään. Jos päätät käyttää sivustoa
Yhdysvaltain ulkopuolella, teet sen omasta aloitteestasi ja olet yksin vastuussa noudattaa paikallisia lakeja.
Muut saa käyttää tai viedä eikä jälleenvienti sisältöä tai kopiota tai muunnelmaa sisällön tuotetta tai palvelua tarjolla
paikan päällä rikkoo voimassa olevia lakeja tai asetuksia, mukaan lukien rajoituksetta Yhdysvaltain vientilainsäädäntö ja
-säädökset. Jos jokin näiden käyttöehtojen säännöksiä pidetään tuomioistuin tai muu tuomioistuin toimivaltainen
tuomioistuin olevan mitätön tai mahdotonta toimeenpanna, tällaiset säännökset ovat rajoitettu tai eliminoida vähimpään
tarvittavaan ja korvattiin lainvoimaisella lausekkeella, joka parhaiten vastaa näiden käyttöehtojen tarkoitusta, siten, että
nämä käyttöehdot säilyvät täysin voimassa. Nämä käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja NVolve osalta
käyttöä sivuston, ja kaikki muut kirjoittaneet tai suulliset sopimukset tai epäviralliset sopimukset sinun ja NVolve välillä
voimassaoleville korvaa ja peruuttaa täten. Muuhun kuin ostosopimuksen syötetään NVolve NVolve ei hyväksy
vastatarjouksia näihin käyttöehtoihin, ja kaikki sellaiset tarjoukset hylätään tällä ilmoituksella. NVolve's ei vaadi tai pakota
näiden käyttöehtojen tiukkoja suorituskykyä ei kumottuun luopuminen by NVolve mistään ehdosta tai oikeudesta valvoa
näiden käyttöehtojen, eikä myöskään kaikki tietenkin ja NVolve ja toisen osapuolen katsotaan näiden käyttöehtojen
jonkin määräyksen muuttamista. Näissä käyttöehdoissa ei tulkita tai tulkita antavan oikeuksiin tai hyvityksiin kolmansien
osapuolten.
NVolve pääsee NVolve kansainvälisiin tietoihin, ja siksi mukana voi olla viittauksia tai ristiviittauksia NVolve tuotteita,
ohjelmia ja palveluja, joita ei ole julkistettu sinun maassasi. Viittaus ei tarkoita, että NVolve maanne aikoo julkistaa
tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin.
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TULKINTA tämän sopimuksen osat ja otsikot lisätään jako on mukavuussyistä ainoastaan viittauksia ja ei vaikuta
rakennus- tai tämän sopimuksen tulkintaa. Tässä sopimuksessa tuodaan yksikössä useita sanoja sisältävät monikossa
ja päinvastoin, sanoja tuominen sukupuolten sisältävät kaikki sukupuolet; ja sanat tuominen henkilöiden yksilöt,
yksityisyrittäjille, kumppanuudet, yritykset, säätiöt ja seurat ovat rekisteröimättömiä yhdistyksiä.
KOKO sopimus nämä käyttöehdot ja kaikki oikeudelliset huomautukset tämän sivuston muodostavat koko sopimuksen
sinun ja NVolve käytön osalta tämä sivusto ja sisältö. Ei täydennys-, muutos- tai tämän sopimuksen ja tämän
sopimuksen ehdoista luopuminen muutos sitoo NVolve ellei suorittaa NVolve kirjallisesti. Luopuminen mitään tämän
sopimuksen määräysten katsotaan tai muodostaa muiden säännösten luopumista (riippumatta siitä, onko samanlainen)
eikä luopumisen katsotaan jatkuvan luopuminen Jollei nimenomaisesti toisin sovita.
Tämä sopimus, joka on kielletty tai täytäntöönpanokelvottomaksi mistä tahansa oikeuspaikasta, että toimivallan ei ole
oikeusvaikutusta määrin, tällaisten kieltojen ja pätemättömyyteen ja voimassaolo muutoin on sovellettava vaikuttamatta
jäljellä tämän sopimuksen määräysten tai vaikuttaa pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen tarjoamiseen muilla
hallintoalueilla lain sallimissa. ENUREMENT tämän sopimuksen hyväksi ja ne sitovat jokaiselle vastaaville oikeutetuille
henkilöille ja sallittuja. Ymmärrät, että luettuani tämän sopimuksen hyväksymistä, joilla on valtuudet hyväksyä
sopimuksen ja saatuaan jäljennöksen sopimuksen.
Viimeksi päivitetty: 30 toukokuuta, 2017 © NVolve Technologies, Inc. 2017. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän sivuston
käyttö merkitsee hyväksymistä tämän käyttöehdot.
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