Lunarex-sovelluksen käyttöehdot
Yleistä
”Sovellus” tarkoittaa näissä käyttöehdoissa Lunarex Internationalin tuottamaa ohjelmistoa, jonka avulla
käyttäjä voi etäohjata Lunarex- valvonta- ja riistakameroita matkapuhelimen tai muun mobiililaitteen
välityksellä (”Käyttötarkoitus”). Sovellusta saa käyttää vain edellä määriteltyyn Käyttötarkoitukseen.
Asentamalla Sovelluksen ja/tai käyttämällä sitä hyväksyt nämä käyttöehdot (”Sovelluksen ehdot”). Jos et
hyväksy näitä Sovelluksen ehtoja, älä asenna Sovellusta äläkä aloita tai jatka sen käyttöä.
Aineettomat oikeudet ja lisenssit
Kaikki tähän Sovellukseen liittyvät tiedot ja suunnittelu ovat Lunarex Internationalin omaisuutta. Kaikki
tavaramerkit, tekijänoikeudet ja muut aineettomat oikeudet Sovelluksessa sekä siihen liittyvässä
ohjelmistokoodissa kuuluvat joko suoraan Lunarex Internationalille tai sen lisenssinantajille. Lunarex
International myöntää Sovelluksen käyttäjälle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, peruutettavissa
olevan oikeuden Sovelluksen käyttöön kohdassa ”Yleistä” mainittuun Käyttötarkoitukseen.
Käyttöehdot
Käyttäjä tai hänen puolestaan toimivat kolmannet osapuolet eivät saa valmistaa ja jakaa kopioita
Sovelluksesta eivätkä jäljentää, muuntaa, muokata, mallintaa, purkaa, siirtää, vaihtaa tai kääntää
Sovellusta tai luoda Sovelluksesta minkäänlaisia johdannaisia.
Sovellus on käyttäjälle maksuton. Lunarex International pidättää kuitenkin oikeuden koska tahansa ja
mistä syystä tahansa parantaa Sovellusta tai poistaa sen saatavilta tai veloittaa Sovelluksesta tai muista
palveluista, joita tarjotaan näiden Sovelluksen ehtojen mukaisesti.
Käyttäjä hyväksyy, että käyttäjän mobiiliverkko-operaattorin sopimusehdot ovat edelleen voimassa, kun
käyttäjä käyttää Sovellusta. Tästä johtuen mobiiliverkko-operaattori voi veloittaa käyttäjältä maksuja
verkkoyhteyspalvelujen käytöstä Sovelluksen käyttöön kuluvan ajan, lähetettyjen tekstiviestin määrän tai
muun veloitusperusteen nojalla. Jos käyttäjä ei itse vastaa matkapuhelimen tai muun mobiililaitteen
laskusta, käyttäjä vahvistaa että hänellä on laskun maksajan lupa Sovelluksen käyttöön.
Saatavuus
Tämä Sovellus on saatavana mobiililaitteisiin, joiden käyttöjärjestelmä on Android OS. Käyttäjä hyväksyy,
että Sovellus on käytettävissä ainoastaan mobiiliverkkojen kautta, joten sen laatuun ja saatavuuteen
voivat vaikuttaa Lunarex Internationalin vaikutuspiirin ulkopuolella olevat tekijät.
Lunarex International ei vastaa Sovelluksen puutteellisesta saatavuudesta tai käytettävyydestä
aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista miltään osin. Lunarex International ei myöskään
miltään osin vastaa Sovellusta koskevasta tuesta tai huollosta.
Vahinkovastuun rajoitus ja vastuuvapauslauseke
Lunarex International ei vastaa miltään osin Sovelluksen käytöstä, toimimattomuudesta tai
puutteellisesta tai virheellisestä toiminnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Sovellus
toimitetaan ”sellaisena kuin se on”, eikä Sovellukselle anneta minkäänlaista takuuta.

