Tervetuloa käyttämään Tarjovan Kilpailutuspalvelua!
Tarjovan Kilpailutuspalvelun käyttöehdot
Tarjovan Kilpailutuspalvelu on julkisen sektorin hankintayksikköjen ja tarjoajien (palveluita, tavaroita tai
urakoita tarjoavien toimittajien) väliseen hankintaprosessin toteuttamiseen kehitetty tekninen työväline,
jonka avulla käyttäjät (hankintayksiköt ja tarjoajat) voivat laatia, julkaista ja jakaa tietoa sekä olla
vuorovaikutuksessa keskenään. Esimerkkejä Palvelun toiminnoista ovat: Tarjouspyynnön laadinta,
Tarjouspyynnön julkaiseminen, Tarjouspyyntöön liittyvien kysymysten esittäminen ja niihin vastaaminen,
Tarjousten jättäminen, Tarjousten vastaanotto, Tarjousten vertailu, Hankintapäätös, ja Tiedoksiannot.
1. Tarjovan tehtävät ja vastuu Palvelusta
Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Tarjovalla on kuitenkin oikeus ottaa
Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, yleisen järjestyksen ja
turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Tarjova ei anna
mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä se takaa, että Palvelu toimii
käyttökatkoitta tai virheettömästi.
Tarjovalla on lisäksi oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä, rakennetta ja ulkoasua, sen
tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, käsikirjojen ja muun dokumentoinnin sisältöä,
palveluaikoja sekä muita Palvelun osia. Tarjova pyrkii, silloin kun se on kohtuudella mahdollista,
tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Hankintayksikön ja Tarjoajan kannalta oleellisista muutoksista sekä
katkoksista Hankintayksiköille ja Tarjoajille etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi
katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.
Tarjova ei vastaa Palvelun sisällöstä (mukaan lukien linkit kolmansien tahojen verkkosivuille) tai sen
oikeellisuudesta lukuun ottamatta sen itse tuottamaa tietosisältöä. Tarjovalla on oikeus olla julkaisematta
tai poistaa Palvelusta aineisto, joka sen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai on
vahingollista tai haitallista Tarjovalle, käyttäjille tai kolmannelle taholle.
Palvelussa tapahtuu Käyttäjien välistä viestintää Palveluun jätetyn sisällön kautta. Tarjova ei vastaa
käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille käyttäjille tai kolmannelle taholle mahdollisesti
aiheuttamista haitoista tai vahingoista.
2. Käyttäjän vastuut ja velvoitteet
Käyttäjä saa henkilökohtaisen oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen ja muiden Palvelua tai sen
yksittäisiä osia koskevien ehtojen mukaisesti.
Mikäli Käyttäjä rekisteröityy Palveluun, hänen tulee antaa rekisteröitymislomakkeessa vaaditut
yksilöintitiedot. Käyttäjä saa Palvelun käyttöä varten haltuunsa salasanan ja käyttäjätunnuksen, joiden
avulla Käyttäjä voi kirjautua Palveluun. Salasana ja käyttäjätunnus ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa
luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella
ja salasanalla tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Jos salasana tai käyttäjätunnus joutuu ulkopuolisten
tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä välittömästi Tarjovan asiakaspalveluun. Käyttäjä vapautuu ilman
tämän myötävaikutusta salasanallaan tai tunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on
vastaanotettu.
Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden
suostumukset Palvelussa julkaisemaansa materiaaliin sekä muuhun aineistoon, jonka hän lähettää, välittää
tai tallentaa Palveluun ja sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä (esimerkiksi linkittämällä) Palvelun

kautta aineistoa tai viestejä, joka rikkoo kolmansien osapuolien omistus-, tekijän- tai muita oikeuksia, on
loukkaavaa, solvaavaa, herjaavaa, rikolliseen toimintaan liittyvää, epäsiveellistä, lain tai muutoin hyvän
tavan vastaista tai Tarjovalle, Sisällöntuottajille, muille Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle haitallista tai
vahingollista tai voi aiheuttaa häiriötä, tukoksia tai muita käyttökatkoksia Palveluun. Käyttäjä vastaa kaikista
edellä mainitun kaltaisella toiminnalla aiheuttamistaan vahingoista.
Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.
Palvelun käyttäjänä hyväksyt, että:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Et saa rikkoa lakia etkä kenenkään kolmannen osapuolen oikeuksia.
Et saa käyttää palveluamme etkä ohjelmistoja, jos sinulla ei ole oikeuksia tehdä laillisia ja sitovia
sopimuksia, tai jos olet alle 18 vuotias.
Et saa pyrkiä manipuloimaan hankintaprosessia, ilman että olisit myymässä tai ostamassa tuotetta.
Et saa siirtää etkä luovuttaa käyttäjätunnustasi kenellekään ilman Tarjova Oy:n suostumusta
Et saa kopioida, julkaista etkä levittää Palvelussa esitettyjä tietoja.
Et saa kerätä mitään tietoa palvelun käyttäjämääristä ja palvelun käyttäjistä ilman Tarjova Oy:n lupaa.
Et kuormita kohtuuttomasti palvelua, et yritä häiritä sivuston toimintaa, palvelua etkä ohjelmistoa.

Tarjovalla on oikeus halutessaan muuttaa aikaisemmin vapaassa käytössä olleita Palvelun osia
rekisteröitymistä edellyttäviksi tai päinvastoin.
Palvelun käyttäjänä, sitoudut antamaan todenmukaiset, tarkat, ajantasaiset ja täydelliset tiedot itsestäsi.
Palvelun käyttäjänä olet vastuussa ja korvausvelvollinen tietojen sisällöstä, oikeellisuudesta ja muodosta,
jotka laadit, julkaiset, tallennat, lähetät ja muulla tavoin toteutat Palvelua käyttämällä.
Palvelun käyttäjänä et saa tallentaa Palveluun tietoja taikka käyttää palvelua, mikäli se ei suoraan liity
tarjouskilpailuun. Et myöskään saa kopioida, käyttää, muokata, välittää, jakaa, purkaa tai millään tavalla
hyödyntää tällä sivustolla olevia materiaaleja ilman Tarjova Oy:n kirjallista lupaa.
Tarjova ei valvo tarjouspyyntöjen eikä tarjousten tietojen sisältöä, laatua, turvallisuutta tai laillisuutta.
Vastuu tarjouspyyntöjen ja tarjousten sisällöstä on aina käyttäjällä.
Palvelun käyttäjänä olet vastuussa kaikista Tarjovan palveluun kohdistamistasi rikkomuksista tai
laiminlyönneistä. Olet vastuussa myös siitä, että olet ollut tietoinen tai olet myötävaikuttanut Tarjovan
palvelun käyttöön kohdistuviin laiminlyönteihin.
Palvelun käyttäjänä hyväksyt, että et saa lähettää, vastaanottaa, julkaista, jakaa, levittää, tai käyttää mitään
materiaalia, joka on laitonta tai häiritsevää; tai joka on tekijänoikeuksien, tavaramerkkioikeuksien,
yksityisyyttä tai muita oikeuksia loukkaavaa. Et saa myöskään tietoisesti tai tuottamuksellisesti siirtää ja
ladata palveluun tiedostoja, joka tai jotka on suunniteltu poistamaan, keskeyttämään, aiheuttamaan
vahinkoa, tuhoamaan, muuttamaan, muokkaamaan tai rajoittamaan minkä tahansa tietokoneohjelmiston,
laitteiston tietoja tai tiedostoja, joka rajoittaa Tarjovan palvelun käyttöä.
3. Käyttöoikeuden siirtäminen ja lakkaaminen
Käyttäjällä ei ole oikeuttaa luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta (mukaan lukien salasana ja muut
Palvelun käytön mahdollistavat tunnukset) kolmannelle osapuolelle. Tarjova voi kieltäytyä antamasta
käyttäjätunnusta tai peruuttaa myönnetyn käyttäjätunnuksen, mikäli Käyttäjä on toiminut tai toimii
Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Myös maksullisten Palvelun osien maksujen laiminlyöminen
voi johtaa käyttöoikeuden lakkauttamiseen.

Tarjovalla on myös oikeus tilapäisesti estää Käyttäjän pääsy Palveluun, jos se on Palvelun toiminnan
kannalta tarpeen. Mikäli Käyttäjä ei ole käyttänyt Palvelua kuuteen (6) kuukauteen, Tarjova voi harkintansa
mukaan peruuttaa Käyttäjän salasanan ja käyttäjätunnuksen. Käyttäjä voi tämän jälkeen halutessaan
rekisteröityä uudelleen Palveluun. Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana poistetaan automaattisesti
käyttöoikeuden päättyessä.
Tarjovalla on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Tarjova ilmoittaa
lopettamisesta mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi
katsomallaan tavalla.
4. Tekniset vaatimukset:
Palvelun käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on käytettävissään kaikki laitteet, varusteet, joilla Tarjovan
palvelua voidaan käyttää. Tarjovan kilpailutuspalvelu toimii internetissä seuraavilla internetselaimilla:
- Microsoft Internet Explorer 8 tai 9
- Mozilla Firefox 18
- Google Chrome 24
- Safari 5
Java Scriptin ja evästeiden käyttö tulee olla sallittu.
Palvelu käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja käyttäjän koneelle. Useimmat näistä evästeistä ovat
välttämättömiä, jotta Palvelun käyttäminen on mahdollista. Evästeitä käytetään mahdollistamaan Palvelun
toimivuus ja helppokäyttöisyys.
5. Tietoturvasta
Palvelun käyttäjänä olet vastuussa siitä, että säilytät käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ja siihen liittyvät tiedot
luottamuksellisina ja turvallisesti, jotta palvelua ei voida käyttää luvattomasti. Et saa luovuttaa
käyttäjätunnustasi tai salasanaa kolmannelle osapuolelle ilman Tarjova Oy:n kirjallista lupaa.
Palvelun käyttäjänä hyväksyt, että et saa käynnistää tai toteuttaa "palvelunestohyökkäyksiä" Tarjovan
palvelua kohtaan, et saa liiallisesti kuormittaa Tarjovan palvelun käyttöä tai asettaa epätavallisia rasitteita
verkossa, esimerkiksi lähettämällä tai vastaanottamalla liian suuria tiedostoja.
Tarjova ylläpitää asianmukaisia hallinnollisia, fyysisiä ja teknisiä rakenteita, joilla pyritään takaamaan
tietojen turvallinen ja luottamuksellinen käyttäminen. Sinun tehtäväsi on huolehtia Palvelun käyttäjänä
tietojen luottamuksellisesta käyttämistä.
6. Henkilötietojen käsittely
Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja alla olevan rekisteriselosteen ja
yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Rekisterin nimi: Tarjovan asiakasrekisteri. Rekisterinpitäjä: Tarjova Oy, Y-tunnus: 2424228-2, Postiosoite:
Mäntyniementie 17, 40520 Jyväskylä. Rekisteriasioista vastaava henkilö: Teemu Laitinen, Postiosoite:
Mäntyniementie 17, 40520 Jyväskylä, Sähköposti: teemu.laitinen@tarjova.fi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia
varten: asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien

varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi,
markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.
Rekisterin tietosisältö: Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: yhteystiedot, kuten nimi, osoite,
puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet, rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muu
mahdollinen yksilöivä tunnus; asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja
tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot; viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden
käyttöä koskevat tiedot.
Säännönmukaiset tietolähteet: Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti: asiakkaalta itseltään
puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla, evästeiden tai
muiden vastaavien tekniikoiden avulla, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden
yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.
Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun
osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
Rekisterin suojauksen periaatteet: Manuaalista aineistoa ei ole. Sähköisesti tallennetut tiedot:
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta
on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.
Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein,
salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa
tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
7. Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet sekä immateriaalioikeudet
Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten
mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet (ml. tekijänoikeudet) ovat Tarjovalla tai muilla Palveluun tietoa
tuottavilla tahoilla. Tarjova pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa ole toisin
mainittu. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.
Käyttäjä on tietoinen siitä, että Palvelun ja sen osien omistusoikeudet sekä tekijän-, tavaramerkki- ja muut
immateriaalioikeudet ovat Tarjovalla ja Sisällöntuottajilla ja ettei Käyttäjälle siirry mitään muita oikeuksia
kuin näissä ehdoissa mainitut käyttöoikeudet.
Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua julkisesti taikka taltioida, edelleen lähettää tai muutoin käyttää
Palvelua Tarjovan tai Sisällöntuottajan oikeuksia loukaten.
Hankintayksikön Käyttäjällä on kuitenkin oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palveluun, ja linkkejä
omiin Palvelussa oleviin tarjouspyyntöihin. Palvelun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa
taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Tarjovan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista
suostumusta.
Palvelun sisällön tai sen osan muu saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä
julkisesti tai sen osasta ilman Tarjovan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.
Tarjova pidättää kaikki Palveluun liittyvät oikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut
immateriaalioikeudet
(mukaan
lukien
rajoituksetta oikeuksiin,
keksintöihin,
patentteihin,
hyödyllisyysmalleihin, tietokantaoikeuksiin, ja rekisteröityihin tai rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin,
kuvia, sisältöön, ulkoasuun ja Palvelun toimintaan kokonaisuudessaan tai osittain).

Kaikki tavaramerkit, palvelumerkit, kauppanimet, iskulauseet, logot ja muut merkit, jotka näkyvät tai ovat
Palvelun yhteydessä, ovat Tarjovan omaisuutta. Et saa kopioida, näyttää tai käyttää mitään näistä merkeistä
ilman kyseisen omistajan kirjallista lupaa.
Tarjovalla on oikeus julkaista Käyttäjän tarjouspyyntö myös Palvelun muussa kuin siinä osiossa, jossa
tarjouspyyntö on alun perin julkaistu.
Tarjovalla on oikeus valmistaa Käyttäjän toimittamasta tarjouspyyntöaineistosta kopioita sekä tarjota
muille Käyttäjille Käyttäjän toimittamia tarjouspyynnön tietoja. Tarjouspyyntöjen materiaali on tarkoitettu
vain Palvelussa käytettäväksi, eikä Käyttäjille siirry muita oikeuksia aineiston käyttöön. Hankintayksikön
käyttäjänä myönnät siten peruuttamaton ja rojaltivapaan rajoittamattoman luvan käyttää, kopioida,
muokata, muuttaa, päivittää, käyttää uudelleen, julkaista, levittää Tarjovan palvelussa julkaistuja
Tarjouspyynnön tietoja (pois lukien liitetiedostot) siten, että Tarjovan Palvelussa julkaistuja tarjouspyynnön
tietoja (lukuun ottamatta liitetiedostoja) voidaan tarjota Palvelua käyttävien hyödynnettäväksi.
8. Vastuunrajoitteet
Palvelu ja sen sisältö esitetään sellaisena kuin se on ja Käyttäjä käyttää Tarjovan ja muiden Käyttäjien
tuottamia ja/tai välittämiä tietoja ja palveluja omalla vastuullaan. Tarjova ei vastaa Palvelun käyttöön
liittyvistä tietoturvallisuusriskeistä tai Palvelun sisällön oikeellisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn
tarkoitukseen. Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, Tarjova ei vastaa sellaisesta välittömästä
tai välillisestä, aineellisesta tai aineettomasta vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle mahdollisesti
syntyy keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista Palvelussa tai sen sisällössä.
Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Tarjovalle, muille Käyttäjille sekä kolmansille aiheutuneen vahingon,
joka on seurausta Käyttäjän lain, viranomaisten määräysten ja ohjeiden tai näiden Käyttöehtojen
vastaisesta toiminnasta. Sopijapuolet eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai
vastaavasta syystä johtuvasta sopijapuolten toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.
Palvelun käyttäjänä sitoudut korvaamaan mahdollisesta väärästä, luvattomasta tai laittomasta käytöstä
aiheutuneet vahingot Tarjovalle ja kolmansille osapuolille.
Tarjova ei ole vastuussa Palvelun aiheuttamista viivästyksiä, epätarkkuuksista, virheistä tai puutteista
riippumatta siitä, miten ne aiheuttavat tai heikentävät Palvelun suorituskykyä tai johtavat viivästyneen
palvelun suorittamiseen.
Tarjova ei ole vastuussa Palvelua käyttävien eikä kolmansien osapuolien käyttäytymisestä ja toiminnasta
Palveluun liittyen.
Tarjova ei ole vastuussa viruksien tai muiden estotoimintojen aiheuttamista haitoista, jotka vaikuttavat
Palveluun pääsyyn tai käyttöön.
Tarjova ei ole vastuussa mistään viivästymisestä tai epäonnistumisesta käyttää Palvelua, joihin Tarjova on
pyrkinyt kohtuudella vaikuttamaan.
Tarjova ei ole vastuussa hankintayksikön eikä tarjoajan tuottamien tietojen sisällöistä eikä tietojen
arkistoinnista palvelussa.
Tarjova ei ole vastuussa ongelmista tai teknisestä toimimattomuudesta, joka koskee teleoperaattoria tai
tämän varustusta liittyen puhelin ja/tai viestiliikenteeseen, epäonnistuneeseen ja/tai epätäydelliseen
sähköpostin toimivuuteen, tai jos ne aiheutuvat teknisistä ongelmista ja/tai korkeasta kuormituksesta
Internetissä tai web-sivulla ja/tai kummankin yhteisvaikutuksesta.

Tarjova Oy ei ole vastuussa mistään vahingoista, mukaan lukien suorat, epäsuorat, satunnaiset, erityiset,
satunnaisista tai muista vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta liikevoiton menetykset tai niitä vastaavat
taloudelliset tappiot), jotka johtuvat Tarjovan palvelussa olevista tiedoista, tiedostoista tai materiaaleista;
tai tiedoista, jotka on linkitetty tai viittaavat kolmannen osapuolen sivustoon.
Tarjovan taloudellinen vastuu rajoittuu palvelun käyttäjän maksaman käyttömaksun suuruuteen.
9. Muut ehdot
Sähköisessä kilpailutuksessa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Vastuu hankintalain noudattamisesta
on yksinomaan hankintayksiköllä.
Jos Tarjova katsoo, että olet rikkonut näitä käyttöehtoja, tai olet muutoin osoittanut sopimatonta
käyttäytymistä Palvelun käyttöä kohtaan, Tarjovalla on yksinoikeus, oman harkintansa mukaan: varoittaa,
että olet rikkonut käyttöehtoja ja pyytää sinua lopettamaan käyttöehtoja rikkovan tai sopimattoman
toiminnan; lopettaa oikeutesi käyttää Palvelua; ja irtisanoa Palvelun käyttöoikeus välittömästi.
Palvelu sisältää sekä maksuttomia että maksullisia osia. Tarjova voi muuttaa Palvelun laskutusperusteita
oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin
etukäteen. Ellei palvelukohtaisesti ole muuta ilmoitettu, ilmoitetaan muutoksista vähintään yhtä (1)
kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai
julkisoikeudellinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Palvelun
ylläpitäjällä on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.
Tarjovalla on oikeus hyödyntää Hankintayksikön nimeä ja palvelun käyttämisen tilastotietoa
markkinoinnissaan.
Tarjova pidättää oikeuden muuttaa Palvelusta perittäviä maksuja, eikä takaa, että Palvelun sisältö ja
ominaisuudet olisivat maksuttomia.
Palvelun käyttäjänä olet vastuussa kaikista kustannuksista, jotka liittyvät tietoliikenneyhteyteen ja
tiedonsiirtoon tietokoneeltasi Tarjovan palveluun ja Tarjovan palvelusta omalle tietokoneellesi.
Palvelun käyttäjänä ymmärrät, että Tarjova voi lähettää sinulle tietoja, mukaan lukien tiedotteita ja tietoja
Tarjovan palveluihin liittyen, ja että, Tarjova voi esittää tietoa Tarjovan muista palveluista tai Palvelun
kautta ja kaikilla Tarjovan verkkosivuilla.
Käyttämällä sivustoa hyväksyt samalla tässä esitetyt Palvelun käyttöehdot.
Mahdolliset riita-asiat tulee pyrkiä ensisijaisesti sopimaan neuvottelemalla. Mikäli riita-asiaa ei pystytä
sopimaan neuvottelemalla, tulee ne saattaa Jyväskylän käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
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