TÄMÄ ON OIKEUDELLISESTI SITOVA SOPIMUS ON TEIDÄN JA APPLE INC:N (”APPLE”)
VÄLILLÄ, JOTA SOVELLETAAN, KUN TOIMITTE APPLE KEHITTÄJÄNÄ. LUKEKAA
SEURAAVAN APPLE DEVELOPER -SOPIMUKSEN (”SOPIMUS”) EHDOT ENNEN
”HYVÄKSYN”-PAINIKKEEN PAINAMISTA JA TÄMÄN SIVUN ALALAIDASSA OLEVAN
VALINTARUUDUN KLIKKAAMISTA. PAINAMALLA ”HYVÄKSYN”-PAINIKETTA SITOUDUT
TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOIHIN. MIKÄLI ETTE HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA,
PAINAKAA ”PERUUTA”-PAINIKETTA.

Apple Developer -sopimus
1.
Suhde Appleen; Apple ID ja salasana. Ymmärrätte ja hyväksytte, että
rekisteröityessänne Applelle Apple Kehittäjäksi (”Apple Kehittäjä”) teidän ja Applen välille ei synny
minkäänlaista oikeudellista kumppanuus- tai edustussuhdetta. Sitoudutte olemaan väittämättä
muuta. Te myös vahvistatte, että olette täyttäneet vähintään 13 vuotta ja takaatte, että teillä on
oikeuden nojalla lupa rekisteröityä Apple Kehittäjäksi. Tämä sopimus on mitätön siltä osin, kun laki
sen kieltää, ja sellaisilla oikeudenkäyttöalueilla ei myönnetä lupaa rekisteröityä Apple Kehittäjäksi.
Ellei toisin ole sovittu tai Apple ole muuta kirjallisesti sallinut, teillä ei ole lupaa jakaa tai siirtää
toiselle mitään Applelta saamianne etuja, jotka liittyvät asemaanne Apple Kehittäjänä. Apple ID tunnusta ja salasanaa, jota käytätte kirjautuessanne Apple Kehittäjä -tilillenne, ei tule jakaa millään
tavalla tai kenenkään kanssa. Te olette vastuussa Apple ID -tilinne ja salasananne salassa
pitämisestä ja kaikesta tiliinne liittyvästä toiminnasta.
2.
Kehittäjien edut. Apple Kehittäjänä teillä voi olla mahdollisuus osallistua tiettyihin Apple
kehittäjien konferensseihin, tekniikkaa koskeviin kokouksiin ja muihin tapahtumiin (mukaan lukien
sellaisten tapahtumien online- tai elektroniset lähetykset) (”Apple Tapahtumat”). Lisäksi, Apple voi
tarjota teille tiettyjä palveluita (”Palvelut”), jotka on kuvattu tarkemmin tässä Sopimuksessa sekä
Apple Kehittäjät -sivustolla (”Sivusto”), yksinomaan teidän omaa käyttöänne varten Apple
Kehittäjänä. Palvelut voivat sisältää, niihin kuitenkaan rajoittumatta, Applen mitä tahansa Apple
Tapahtumissa tai Sivustolla tarjoamia palveluita sekä minkä tahansa Sivustolla esitetyn sisällön tai
materiaalin tarjoamisen (”Sisältö”). Apple voi milloin tahansa muuttaa, keskeyttää tai lakkauttaa
Palveluiden, Sivuston tai Sisällön tarjoamisen teille, sekä asettaa rajoituksia tietyille tarjotuille
ominaisuuksille ja materiaaleille, tai rajoittaa pääsyänne kaikkiin sellaisiin materiaaleihin tai niiden
osiin ilman ilmoitusta tai vastuuta.
3.
Rajoitukset. Sitoudutte olemaan käyttämättä Applen teille Apple Kehittäjänä tarjoamaa
Sivustoa tai mitään Palvelua, Apple Tapahtumaa tai Sisältöä millään luvattomalla tavalla, mukaan
lukien mutta ei rajoittuen verkon luvaton käyttö ja kuormittaminen tai Palveluiden, Sivuston tai
Sisällön käyttö muihin kuin luvallisiin tarkoituksiin. Teille tarjottu Sivusto ja Sisältö on suojattu
tekijänoikeus- ja muulla immateriaalioikeuslainsäädännöllä, ja te sitoudutte huolehtimaan kaikkien
huomautusten, lisenssitietojen ja niihin sisältyvien rajoitusten noudattamisesta ja säilyttämisestä.
Ellei tässä Sopimuksessa ole nimenomaisesti sallittu, tai muutoin Applen kanssa solmitussa
erillisessä sopimuksessa sallita, te ette saa muokata, julkaista, verkottua, vuokrata, liisata, lainata,
välittää, myydä, osallistua siirtoon tai myyntiin, kopioida, luoda johdannaisteoksia, uudelleen jakaa,
esittää, näyttää tai millään muulla tavalla käyttää hyödyksi Sivustoa, Sisältöä tai Palveluita. Ette
saa purkaa, takaisinmallintaa, jakaa osiin tai yrittää palauttaa lähdekoodiksi mitään Palveluiden,
Sivuston tai Sisällön ohjelmistoa tai suojauskomponenttia (muutoin kuin ainoastaan mikäli ja siinä
määrin kuin sovellettava laki estää jonkin edellä mainitun rajoituksen tai siinä määrin kuin edellä
mainittuja koskevat lisenssiehdot sen mahdollisesti sallivat). Sivuston, Sisällön tai Palveluiden
käyttö minkä tahansa tietokoneverkon, ohjelmiston, salasanan, suojauskoodin tai teknisen
suojausmekanismin loukkaamiseksi, niiden toiminnan haittaamiseksi tai niiden kiertämiseksi, tai
muutoin osallistuminen mihin tahansa laittomaan toimintaan tai toisten avustaminen sellaisessa
toiminnassa, on nimenomaisesti kiellettyä. Apple pidättää itsellään kaikki oikeudet Sivustoon,
Sisältöön, Apple Tapahtumiin ja Palveluihin, ja ellei tässä Sopimuksessa ole nimenomaisesti muuta
sovittu, Applen aineettomaan omaisuuteen ei myönnetä mitään muita suoria tai konkludenttisia
oikeuksia tai lisenssejä.
4.
Luottamuksellisuus. Ellei tässä Sopimuksessa muuta määrätä, hyväksytte, että kaikki
teille Apple Kehittäjänä tarjotut Applen ennakkojulkaistut ohjelmistot, palvelut ja/tai laitteistot
(mukaan lukien liitännäinen dokumentaatio ja materiaalit) (”Ennakkojulkaistut Materiaalit”), ja

kaikki Applen Apple Tapahtumiin liittyen teille luovuttamat tiedot katsotaan ”Applen
Luottamukselliseksi Tiedoksi”.
Edellä todetusta huolimatta Applen Luottamuksellista tietoa ei ole: (a) tieto, joka on yleisesti ja
laillisesti saatavilla ilman Teidän virhettänne tai rikkomustanne; (b) tieto, joka on Applen yleisesti
saataville tarjoamaa; (c) tieto, joka on Teidän itse kehittämää ilman Applen Luottamuksellisen
Tiedon käyttöä; (d) tieto, joka on oikeutetulla tavalla saatu kolmannelta osapuolelta, jolla on
rajoitukseton oikeus siirtää tai paljastaa se Teille; tai (e) Applen teille tarjoama kolmannen
osapuolen ohjelmisto ja/tai dokumentaatio, jonka mukana tulevat lisenssiehdot eivät aseta
salassapitovaatimuksia kyseisen ohjelman ja/tai dokumentaation käytön tai tietojen paljastamisen
osalta. Lisäksi Apple hyväksyy, että edellä mainitut salassapitoehdot eivät sido Teitä niiden
teknisten tietojen osalta, jotka koskevat Applen WWDC:ssä (Apple’s Worldwide Developers
Conference) julkaisemia Apple ohjelmistojen, palveluiden ja/tai laitteistojen ennakkoversioita,
lukuun ottamatta sitä että ette saa lähettää kuvakaappauksia, kirjoittaa julkisia arvioita tai jakaa
edelleen mitään sellaisia materiaaleja.
5.
Applen Luottamuksellisen Tiedon luovutus- ja käyttökielto. Ellei Apple ole muuta
nimenomaisesti kirjallisesti hyväksynyt tai sallinut, sitoudutte olemaan luovuttamatta, julkaisematta
tai levittämättä mitään Applen Luottamuksellista Tietoa muille tahoille kuin toisille Apple Kehittäjille,
jotka ovat saman yhteisön lukuun työskenteleviä työntekijöitä tai hankkijoita kuin te, ja silloinkin
vain siinä määrin kuin Apple ei ole sellaista luovutusta muutoin kieltänyt. Muutoin kuin luvallisiin
käyttötarkoituksiinne Apple Kehittäjänä tai Applen nimenomaisesti kirjallisesti hyväksymällä tai
sallimalla tavalla, sitoudutte olemaan käyttämättä Applen Luottamuksellista Tietoa millään tavalla,
mukaan lukien rajoituksetta omaan käyttöönne tai minkään kolmannen osapuolen eduksi ilman
Applen valtuutetun edustajan kulloinkin antamaa kirjallista etukäteissuostumusta. Lisäksi sitoudutte
ryhtymään kohtuullisiin varotoimiin estääksenne Applen Luottamuksellisen Tiedon luvattoman
käytön, luovuttamisen, julkaisemisen tai levittämisen. Ymmärrätte, että Applen Luottamuksellisen
Tiedon luvaton luovutus tai käyttö voi aiheuttaa korvaamatonta haittaa tai merkittävää vahinkoa
Applelle, jota voi olla vaikea todentaa. Sen vuoksi hyväksytte, että Applella on mahdollisten muiden
oikeuksiensa ja oikeussuojakeinojensa lisäksi oikeus hakea välittömästi kieltomääräystä tämän
Sopimuksen mukaisten velvollisuuksienne täytäntöön panemiseksi. Mikäli teillä on velvollisuus lain,
määräysten tai toimivaltaisen tuomioistuimen oikeudellisesti sitovan määräyksen nojalla luovuttaa
Applen Luottamuksellista Tietoa, voitte tehdä sellaisen luovutuksen, mutta vain mikäli ilmoitatte
luovutuksesta Applelle etukäteen, ja mikäli olette käyttäneet kaikki kaupallisesti arvioiden
kohtuulliset keinot pyrkiäksenne rajoittamaan luovutuksen laajuutta ja hakeaksenne kyseisen
tiedon julistamista salassa pidettäväksi tai muuta suojaavaa keinoa. Edeltävän virkkeen nojalla
tehty luovutus ei vapauta teitä velvollisuuksistanne pitää sellaista tietoa Applen Luottamuksellisena
Tietona.
6.
Confidential Pre-Release Materials -lisenssi ja rajoitukset. Mikäli Apple tarjoaa teille
Ennakkojulkaisumateriaaleja, edellyttäen että noudatatte tämän Sopimuksen ehtoja ja määräyksiä,
Apple myöntää teille ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän oikeuden ja lisenssin käyttää
Ennakkojulkaisumateriaaleja vain tässä kohdassa 6 tarkoitettuihin rajoitettuihin tarkoituksiin;
edellyttäen kuitenkin, että mikäli kyseiset Ennakkojulkaisumateriaalit ovat erillisen lisenssin alaisia,
hyväksytte, että kyseisen Ennakkojulkaisumateriaalin käyttöönne sovelletaan tämän Sopimuksen
kohtien 4 ja 5 lisäksi kyseistä lisenssisopimusta. Lisäksi hyväksytte, että tämän Sopimuksen
kohtien 4 ja 5 sekä lisenssisopimuksen luottamuksellisuutta koskevien rajoitusten välillä
mahdollisesti ilmeneviin ristiriitaisuuksiin sovelletaan ensisijaisesti lisenssisopimusta. Sitoudutte
olemaan käyttämättä Ennakkojulkaisumateriaaleja muihin tarkoituksiin kuin sellaisen tuotteen
testaamiseen ja/tai kehittämiseen, joka on tarkoitettu toimimaan saman käyttöjärjestelmän kanssa
kuin Ennakkojulkaisumateriaalit. Tämä Sopimus ei myönnä teille oikeutta tai lisenssiä sisällyttää tai
käyttää Applen aineetonta omaisuutta (mukaan lukien rajoituksetta esimerkiksi liikesalaisuudet,
patentit, tekijänoikeudet, tavaramerkit ja teolliset mallit) missään tuotteessa. Ellei tässä
Sopimuksessa ole muuta nimenomaisesti sovittu, Applen aineettomaan omaisuuteen ei myönnetä
mitään muita suoria tai konkludenttisia oikeuksia tai lisenssejä. Hyväksytte, että ette saa purkaa,
takaisinmallintaa, jakaa osiin tai muuten palauttaa Ennakkojulkaistuja Materiaaleja ihmisen
luettavaan muotoon, ettekä muokata, verkotu, vuokrata, liisata, välittää, myydä tai lainata
Ennakkojulkaistuja Materiaaleja kokonaisuudessaan tai osittain.

7.
Developer Content -lisenssi ja rajoitukset. Apple Kehittäjänä voitte saada pääsyn
tiettyyn Applen omistamaan sisältöön (mukaan lukien rajoituksetta videoesitykset ja äänitallenteet),
jonka Apple voi saattaa teidän saatavillenne aika ajoin (”Sisältö”). Sisältö katsotaan Applen
Luottamukselliseksi Tiedoksi, ellei Apple kirjallisesti muuta hyväksy tai salli. Te ette saa jakaa
Sisältöä kenenkään kanssa, mukaan lukien rajoituksetta saman yhteisön lukuun työskentelevät
työntekijät ja sopimuskumppanit kuin te, huolimatta siitä ovatko he Apple Kehittäjiä, ellei Apple
nimenomaisesti muuta salli. Näiden ehtojen ja määräysten mukaisesti Apple myöntää teille
henkilökohtaisen ja ei-siirrettävän lisenssin Sisältöön pääsyyn ja sen käyttöön luvallisiin
käyttötarkoituksiin Apple Kehittäjänä; edellyttäen, että lataatte vain yhden (1) kopion Sisällöstä ja
lataus tapahtuu Applen sellaiselle lataukselle määrittelemän ajanjakson sisällä. Ellei Apple muuta
nimenomaisesti salli, ette saa muokata, kääntää, kopioida, jaella tai luoda johdannaisteoksia
Sisällöstä tai mistään sen osasta. Te ette saa vuokrata, liisata, lainata, myydä, alilisensoida,
luovuttaa tai muuten siirtää mitään oikeuksia Sisältöön. Apple ja/tai Applen lisenssinantaja(t)
pidättävät omistusoikeuden itse Sisältöön ja kaikkiin sen kopioihin ja osiin. Sisältö on lisensioitu, ei
myyty, teille Applen toimesta vain tämän Sopimuksen mukaista käyttöä varten, ja Apple pidättää
itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole teille myönnetty. Teidän oikeutenne tämän
lisenssin nojalla käyttää Sisältöä ja saada siihen pääsy lakkaa automaattisesti ilman Applen erillistä
ilmoitusta, mikäli laiminlyötte noudattaa mitä tahansa näistä ehdoista.
8.
Compatibility Labs; Developer Technical Support (DTS) -tuki. Apple Kehittäjänä voitte
saada pääsyn Applen ohjelmiston ja/tai laitteiston yhteensopivuuden testaus- ja
kehityslaboratorioihin (”Laboratoriot”) ja/tai kehittäjän tekninen tuki -tapahtumiin (”DTS-Palvelut”),
jotka Apple voi saattaa teidän saatavillenne aika ajoin Apple Kehittäjän etuna tai erillisestä
maksusta. Hyväksytte, että kaikki sellaisten Laboratorioiden ja DTS-Palveluiden käyttö tulee
tapahtua Applen kyseisiä palveluita koskevien käyttöehtojen mukaisesti, joita voidaan muuttaa aika
ajoin joko ennakkoilmoituksella tai ilman ennakkoilmoitusta. Edellä mainittua rajoittamatta, Apple
voi julkaista Sivustolla ja/tai lähettää teille sähköpostitse ilmoituksia tällaisista muutoksista. On
teidän vastuullanne tarkistaa Sivusto ja/tai Applelle rekisteröity sähköpostinne tällaisten ilmoitusten
varalta. Hyväksytte, että Apple ei ole vastuussa teille tai millekään kolmannelle osapuolelle edellä
mainittujen palveluiden muokkaamisesta tai lakkauttamisesta. Osana DTS-Palveluita, Apple voi
tarjota teille tietyt koodin kappaleet, näytekoodin, ohjelmiston tai muita materiaaleja (”Materiaalit”).
Hyväksytte, että kaikki Applen DTS-Palveluiden osana tarjoamat Materiaalit on lisensioitu teille ja
niitä tulee käyttää vain teidän toimestanne ja vain Materiaaleihin liittyvien ehtojen ja määräysten
mukaisesti. Apple pidättää kaikki Materiaaleihin liittyvät oikeutensa ja omistusoikeuden , ja Applen
aineettomaan omaisuuteen ei myönnetä mitään muita suoria tai konkludenttisia oikeuksia tai
lisenssejä. Teillä ei ole oikeutta kopioida, purkaa, takaisinmallintaa, alilisensioida tai muuten jakaa
Materiaaleja, ellei Materiaaleihin liittyvissä ehdoissa ja määräyksissä nimenomaisesti määrätä
toisin. SITOUDUTTE SIIHEN, ETTÄ PYYTÄESSÄNNE JA VASTAANOTTAESSANNE TEKNISTÄ
TUKEA DTS-PALVELUISTA, ETTE PALJASTA APPLELLE MITÄÄN TEIDÄN TAI KOLMANSIEN
OSAPUOLTEN LUOTTAMUKSELLISTA TIETOA, MUKAAN LUKIEN OHJELMISTOONNE
SISÄLTYVÄ TIETO. HYVÄKSYTTE, ETTÄ MIKÄ TAHANSA APPLELLE TARJOAMIINNE
MATERIAALEIHIN SISÄLTYVÄ EDELLÄ MAINITUSTA POIKKEAVA VAROITUS,
MERKINTÄKUVIO TAI LEIMA ON VAIKUTUKSETON. APPLE ON VAPAA KÄYTTÄMÄÄN MITÄ
TAHANSA TEILTÄ SAAMAANSA TIETOA MILLÄ TAHANSA TAVALLA, JONKA SE KATSOO
SOPIVAKSI SOVELTUVIEN PATENTTI- TAI TEKIJÄNOIKEUKSIEN PUITTEISSA. Apple pidättää
itsellään oikeuden milloin tahansa ja mistä syystä tahansa hylätä Laboratorioihin tai DTSPalveluihin pääsyä koskeva pyyntö, missä tapauksessa Apple voi hyvittää teille hylätyn laboratoriotai tukipyynnön johdosta. Te olette yksinomaisessa vastuussa kaikkien kadonneiden tai muutettujen
tiedostojen, datan, ohjelmien tai muiden tarjottujen materiaalien palauttamisesta.
9.
Muuttaminen; tiedottaminen. Apple pidättää oikeuden harkintansa mukaan milloin
tahansa muuttaa tätä Sopimusta, mukaan lukien kaikki säännöt ja käytännöt. Te olette vastuussa
kaikkien sellaisten Applen teille tiedottamien muutosten tarkistamisesta sekä niihin tutustumisesta
(mukaan lukien uudet ehdot, päivitykset, tarkistukset, täydennykset, muutokset sekä täydentävät
säännöt, käytännöt, ehdot ja määräykset) (”Lisäehdot”). Kaikki lisäehdot sisällytetään tähän
Sopimukseen tällä viittauksella, ja jatkamalla Sivuston käyttöä hyväksytte minkä tahansa tällaisen
Lisäehdon. Lisäksi Apple voi aika ajoin lähettää teille tiedotteita. Sellaiset tiedotteet voivat olla
puheluita ja/tai sähköposteja ja voivat sisältää niihin rajoittumatta jäsenyyttä koskevia tietoja,

markkinointimateriaaleja, teknisiä tietoja, päivityksiä ja/tai asemaanne Apple Kehittäjänä koskevia
muutoksia. Hyväksymällä tämän Sopimuksen hyväksytte, että Apple voi toimittaa teille tällaisia
tiedotteita.
10.
Sopimuskausi ja päättäminen. Apple voi milloin tahansa oman harkintansa mukaan
päättää tai keskeyttää oikeutenne rekisteröitynä Apple Kehittäjänä. Mikäli Apple päättää oikeutenne
rekisteröitynä Apple Kehittäjänä, Apple pidättää oikeuden milloin tahansa oman harkintansa
mukaan hylätä uuden hakemuksenne. Te voitte milloin tahansa ja mistä syystä tahansa irtisanoa
osallistumisenne rekisteröityneenä Apple Käyttäjänä ilmoittamalla Applelle kirjallisesti aikeestanne.
Tämän Sopimuksen päättymisen tai Applen harkinnan mukaisen oikeutenne keskeyttämisen
johdosta kaikki Applen teille myöntämät oikeudet ja lisenssit lakkaavat, mukaan lukien oikeutenne
Sivustolle pääsyyn, ja sitoudutte tuhoamaan kaikki hallussanne tai määräysvallassanne olevat
Applen Luottamukselliset Tiedot. Sitoudutte Applen pyynnöstä todistamaan sellaisten tietojen
tuhoamisen Applelle. Tämän Sopimuksen mukaisia maksuja tai niiden osia ei palauteta mistään
syystä. Tämän Sopimuksen päättämisen jälkeen kohdat 1, 3-5, 7 (vain Applen sellaiselle käytölle
määrittelemän ajanjakson ajan), 10-19 jatkuvat voimassa osapuolia sitovina.
11.
Applen itsenäinen kehitys. Mikään tässä Sopimuksessa ei rajoita Applen oikeutta
kehittää, hankkia, lisensioida, markkinoida, mainostaa tai jaella tuotteita, ohjelmistoja tai
teknologioita, jotka suorittavat samoja tai samankaltaisia toimintoja kuin muut tuotteet, ohjelmistot
tai teknologiat, joita saatatte kehittää, tuottaa, markkinoida tai jaella, tai jotka muuten kilpailevat
sellaisten kanssa. Ellei erillisessä kirjallisessa sopimuksessa ole toisin sovittu, Applella on oikeus
käyttää mitä tahansa tietoa, ehdotuksia tai suosituksia, jotka annatte Applelle tämän Sopimuksen
nojalla, mihin tahansa tarkoitukseen, soveltuvien patentti- ja tekijänoikeuksien puitteissa.
12.
Applen tavaramerkkien, logojen, ym. käyttö. Sitoudutte noudattamaan Applen
tavaramerkki- ja tekijänoikeusohjeistuksia, jotka on julkaistu osoitteessa www.apple.com/legal/
guidelinesfor3rdparties.html (”Ohjeistukset”), ja joita voidaan muuttaa aika ajoin. Sitoudutte
olemaan käyttämättä merkkejä ”Apple”, Apple-logo, ”Mac”, ”iPhone”, ”iPod touch” tai mitä tahansa
muuta Applelle kuuluvaa tai lisensioitua merkkiä millään tavalla, paitsi Applen kulloinkin
nimenomaisesti kirjallisesti sallimalla tai Applen Ohjeistuksissa sallitulla tavalla. Hyväksytte, että
kaiken Applen merkkien luvallisesta käytöstä syntyvän goodwill-arvon tulee koitua Applen hyväksi,
ja se kuuluu Applelle.
13.
Ei takuuta. APPLE JA SEN OSAKKUUSYHTIÖT, TYTÄRYHTIÖT, TOIMIHENKILÖT,
JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, KUMPPANIT JA LISENSIOIJAT (JOITA KOHDISSA 13
JA 14 KUTSUTAAN YHTEISNIMITYKSELLÄ "APPLE") EIVÄT TAKAA ETTÄ SIVUSTO, SISÄLTÖ
TAI PALVELUT (MUKAAN LUKIEN EDELLÄ MAINITTUJEN TOIMINNALLISUUS JA
OMINAISUUDET), LABORATORIOT, DTS-PALVELUT TAI MUU TIETO TAI MATERIAALIT, JOTKA
SAATTE APPLE KEHITTÄJÄNÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA (JOITA KOHDISSA 13 JA 14
KUTSUTAAN YHTEISNIMITYKSELLÄ ”PALVELU”), OVAT TÄSMÄLLISIÄ, LUOTETTAVIA,
AJANTASAISIA, TURVALLISIA, VIRHEETTÖMIÄ TAI KESKEYTYMÄTTÖMIÄ, TAI ETTÄ VIRHEET
TULLAAN KORJAAMAAN. PALVELU TARJOTAAN ”SELLAISENA KUIN SE ON” JA ”KUTEN
SAATAVANA”, JA PALVELUA VOIDAAN MUUTTAA ILMAN ILMOITUSTA. APPLE EI VOI TAATA
ETTÄ KAIKKI SISÄLTÖ (MUKAAN LUKIEN TIEDOSTOT, TIEDOT TAI MUU DATA), JOTA KÄYTÄT
TAI JONKA LATAAT PALVELUSTA ON VAPAA VIRUKSISTA, SAASTUMISESTA TAI
HAITALLISISTA OMINAISUUKSISTA. LISÄKSI, APPLE EI TAKAA MITÄÄN TULOKSIA, TAI
ONGELMIEN TUNNISTAMISTA TAI KORJAAMISTA PALVELUN OSANA, JA APPLE EI OLE
MISSÄÄN VASTUUSSA NÄIHIN LIITTYEN. APPLE EI ANNA MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA,
SUORAA TAI KONKLUDENTTISTA, MUKAAN LUKIEN TAKUU TÄSMÄLLISYYDESTÄ,
LOUKKAAMATTOMUUDESTA, MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN. APPLE SULKEE POIS KAIKEN VASTUUN KOLMANNEN OSAPUOLEN
TOIMISTA, LAIMINLYÖNNEISTÄ TAI MENETTELYISTÄ PALVELUN KÄYTTÖNNE YHTEYDESSÄ
TAI SIIHEN LIITTYEN. TE OTATTE TÄYDEN VASTUUN PALVELUN KÄYTÖSTÄNNE JA SEN
RISKEISTÄ, MUKAAN LUKIEN MUTTEI RAJOITTUEN, KAIKKI SEN NOJALLA HANKITTU
TIETO. TEIDÄN AINOA OIKEUSSUOJAKEINONNE APPLEA VASTAAN LIITTYEN
TYYTYMÄTTÖMYYTEENNE PALVELUUN ON LAKATA KÄYTTÄMÄSTÄ PALVELUA. TÄMÄ
OIKEUSSUOJAKEINOJA KOSKEVA RAJOITUS ON OSA OSAPUOLTEN VÄLISTÄ SOPIMUSTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN APPLE TARJOAA TEILLE APPLE KEHITTÄJÄNÄ OHJELMISTOJEN,
LAITTEISTOJEN TAI MUIDEN TUOTTEIDEN, PALVELUIDEN TAI NIIHIN LIITTYVIEN TIETOJEN
ENNAKKOVERSIOITA, YMMÄRRÄTTE ETTÄ APPLELLA EI OLE MINKÄÄNLAISTA
VELVOLLISUUTTA TARJOTA PÄIVITYKSIÄ, PARANNUKSIA TAI KORJAUKSIA, TAI ILMOITTAA
TEILLE TUOTTEEN TAI PALVELUIDEN MAHDOLLISISTA MUUTOKSISTA, TAI JULKISESTI
JULKISTAA TAI ESITELLÄ TUOTE (TAI TUOTTEET) TAI PALVELU MILLOIN TAHANSA
TULEVAISUUDESSA.
14.
Vastuunrajoitus. SOVELTUVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA, APPLE EI OLE
MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA HENKILÖVAHINGOISTA TAI MISTÄÄN
SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI
RANGAISTUKSEN LUONTEISISTA KORVAUKSISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA
TOIMITUKSEN VIIVÄSTYMISESTÄ KOITUVAT VAHINGOT, VOITON, TIETOJEN,
LIIKETOIMINNAN TAI GOODWILL-ARVON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN
JA KAIKKI MUUT KAUPALLISET VAHINGOT JA MENETYKSET, JOTKA AIHEUTUVAT TÄSTÄ
SOPIMUKSESTA, PALVELUN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ PALVELUA, TAI
JOTKA LIITTYVÄT EDELLÄ MAINITTUIHIN, JA HUOLIMATTA AIHEUTUMISTAVASTA TAI
VASTUUTEORIASTA (SOPIMUKSEEN, TAKUUSEEN, RIKKOMUKSEEN (MUKAAN LUKIEN
LAIMINLYÖNTI), TUOTEVASTUUSEEN TAI MUUHUN PERUSTUVA), VAIKKA APPLEA OLISI
VAROITETTU KYSEISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA, JA HUOLIMATTA SIITÄ, ETTÄ
JOKIN OIKEUSSUOJAKEINO EI VASTAA OLENNAISTA TARKOITUSTAAN. KAIKISSA
TAPAUKSISSA APPLEN KOKONAISVASTUU (MUUTOIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI VOI
EDELLYTTÄÄ HENKILÖVAHINGON OSALTA) KAIKISTA VAHINGOISTA TÄMÄN SOPIMUKSEN
NOJALLA ON RAJOITETTU VIITEENKYMMENEEN DOLLARIIN (50,00 USD).
15.
Kolmannen osapuolen ilmoitukset ja tuotteet. Applen teille tarjoamaan kolmannen
osapuolen ohjelmistoon saattaa liittyä omat lisenssiehdot, missä tapauksessa sellaisia
lisenssiehtoja sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen ohjelman käyttöönne. Maininta
kolmansista osapuolista tai kolmannen osapuolen tuotteista teille Apple Kehittäjänä tarjotuissa
materiaaleissa, dokumentaatiossa, mainoksissa tai promootioissa on tarkoitettu vain epävirallisiin
tarkoituksiin, ja ne eivät tarkoita tukea tai suositusta. Kaikki kolmannen osapuolen tuotteiden
määritykset ja kuvaukset tarjotaan kyseisen myyjän tai toimittajan toimesta, ja Apple ei ole
vastuussa näiden myyjien tai tuotteiden valinnasta, suorituksista tai käytöstä. Kaikki (mahdolliset)
yhteisymmärrykset, sopimukset tai takuut tehdään suoraan myyjien ja tulevien käyttäjien välillä.
16.
Vientisääntely. Ette saa käyttää, viedä tai jälleenviedä, Applelta saamanne Applen
Luottamuksellista Tietoa muuten kuin Yhdysvaltain lain ja sen oikeudenkäyttöalueen lakien, jolla
hankitte Applen Luottamuksellisen Tiedon, sallimilla tavoilla. Erityisesti, mutta näihin rajoittumatta,
Applen Luottamuksellista Tietoa ei saa viedä tai jälleenviedä (a) Yhdysvaltojen vientikiellossa
olevaan maahan tai (b) kenellekään U.S. Treasury Departmentin Specially Designated Nationals luettelossa olevalle tai U.S.Department of Commercen Denied Person’s List- tai Entity List- tai
muissa vientirajoitettujen tahojen luetteloissa mainituille. Ryhtymällä Apple Kehittäjäksi ja
käyttämällä Applen Luottamuksellista Tietoa takaatte ja vakuutatte, että ette ole missään tällaisessa
maassa tai luettelossa. Takaatte ja vakuutatte myös, että ette käytä Applen Luottamuksellista
Tietoa mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka on kielletty Yhdysvaltain laissa, mukaan lukien
mutta näihin rajoittumatta, ydinaseiden tai kemiallisten tai biologisten aseiden kehitys, suunnittelu,
valmistus ja tuotanto.
17.
Sovellettava laki. Tähän Sopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Californian osavaltion
lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Osapuolet hyväksyvät toimivaltaisiksi
ja ainoiksi oikeuspaikoiksi kaikissa tästä Sopimuksesta johtuvien riita-asioiden käsittelyssä
seuraavat tuomioistuimet: U.S. District Court for the Northern District of California, California
Superior Court for Santa Clara County, Santa Clara County Municipal Court, tai mikä tahansa muu
tuomioistuin Santa Claran piirikunnassa.
18.
Yhdysvaltain viranomaiset Tietyt Applen Luottamukselliset Tiedot ovat luokitukseltaan
”Commercial Items”, kuten termi on määritelty säädöksessä 48 C.F.R. §2.101, koostuen osista
”Commercial Computer Software” ja ”Commercial Computer Software Documentation”, kuten termit

on määritelty säädöksessä 48 C.F.R. §12.212 tai 48 C.F.R. §227.7202, soveltuvin osin. Mikäli
lisenssin hankkija tai käyttäjä on Yhdysvaltain viranomainen, sovelletaan säädöksiä 48 C.F.R.
§12.212 tai 48 C.F.R. §227.7202-1 - 227.7202-4, soveltuvin osin niin, että Commercial Computer
Software ja Commercial Computer Software Documentation on lisensioitu (a) vain Commercial
Item -tuotteina ja (b) vain näissä sopimusehdoissa ilmoitetuilla oikeuksilla, jotka koskevat kaikkia
muita loppukäyttäjiä. Julkaisemattoman materiaalin oikeudet pidätetään Yhdysvaltojen
tekijänoikeuslakien mukaisesti.
19.
Muuta. Tämän Sopimuksen perusteella esitettävän vaatimuksen esittämisessä
viivästyminen tai vaatimuksen esittämättä jättäminen ei tarkoita oikeudesta luopumista, ellei Applen
valtuutettu edustaja allekirjoita nimenomaista kirjallista ilmoitusta oikeudesta luopumisesta, eikä
mikään yksittäinen oikeudesta luopuminen muodosta jatkuvaa tai myöhempää oikeudesta
luopumista. Tämä Sopimus sitoo seuraajianne, mutta ette voi luovuttaa Sopimusta tai sen osaa
ilman Applen valtuutetun edustajan kirjallista suostumusta. Kaikki siirrot, jotka eivät täytä siirron
edellytyksiä, ovat pätemättömiä. Mikäli jokin ehto osoittautuu täytäntöönpanokelvottomaksi tai
pätemättömäksi, kyseinen ehto rajoitetaan tai poistetaan siinä määrin, kuin on tarpeellista niin, että
tämä Sopimus pysyy muutoin täysin voimassa ja täytäntöönpanokelpoisena. Tämä Sopimus
muodostaa koko sopimuksen osapuolten välillä sen aiheeseen liittyen ja korvaa kaikki samaa
aihetta koskevat aikaisemmat tai rinnakkaiset sopimukset. Mitkään tämän Sopimuksen ehtojen
lisäykset, poistot tai muutokset eivät sido Applea, ellei niitä ole tehty kirjallisena ja Applen
valtuutettu edustaja allekirjoita niitä. Sopimuksen osapuolet vahvistavat pyytäneensä, että tämä
Sopimus, sen liitteet ja kaikki siihen liittyvät dokumentit laaditaan englanniksi. Les parties ont exigé
que le présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.
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