Hyväksymällä napsauttamalla tämän Luettelon 2, jonka Apple tarjoaa Sinulle, suostut Applen täydentämään
tiettyä tällä hetkellä voimassa olevaa Apple Developer Program License Agreement -sopimusta (”Sopimus”)
lisäämällä tämän Luettelon 2 siihen (korvaa aiemman Luettelon 2). Jollei tässä toisin määrätä, kaikilla isoilla
kirjaimilla kirjoitetuilla termeillä on Sopimuksessa määritetty merkitys.
Luettelo 2
1.

Edustajan ja asiamiehen nimittäminen

1.1
Nimität täten Applen ja Applen tytäryhtiöt (yhdessä ”Apple”): (i) edustajaksesi Lisensoitujen appien
markkinoinnissa ja toimittamisessa käyttäjille, jotka sijaitsevat alueilla, jotka on lueteltu tämän Luettelon
2 Liitteen A Osassa 1, joka voi muuttua; ja (ii) asiamieheksesi Lisensoitujen appien markkinoinnissa ja
toimittamisessa käyttäjille, jotka sijaitsevat alueilla, jotka on lueteltu tämän Luettelon 2 Liitteen A Osassa 2,
jotka voivat muuttua, Toimitusjakson aikana. Uusin luettelo App Store -alueista, joiden joukosta voit valita,
esitetään App Store Connect -työkalussa, ja Apple voi päivittää sitä ajoittain. Täten tunnustat, että Apple
markkinoi ja asettaa Lisensoidut apit ladattaviksi käyttäjille yhden tai useamman App Storen kautta Sinulle
ja Sinun puolestasi. Tässä Luettelossa 2 käytetään seuraavia määritelmiä:
(a) ”Sinä” sisältää App Store Connect -käyttäjät, jotka olet valtuuttanut lähettämään Lisensoituja appeja
ja niihin liittyviä metatietoja puolestasi ja
(b) ”Käyttäjällä” tarkoitetaan sekä yksittäisiä ostajia että kelvollisia käyttäjiä, jotka on yhdistetty heidän
tiliinsä Perhejaon tai tilin perimisen kautta. Instituutioasiakkailla "Käyttäjällä" tarkoitetaan henkilöä, jolla
on institutionaalisen ostajan, institutionaalisen järjestelmänvalvojan, joka on vastuussa jaettujen laitteiden
asennusten hallinnasta, lupa käyttää Lisensoitua appia, sekä valtuutettuja institutionaalisia ostajia itse,
mukaan lukien Applen hyväksymät oppilaitokset, jotka voivat hankkia Lisensoidut apit työntekijöidensä,
edustajiensa ja tytäryhtiöidensä käyttöön.
(c) Tässä Luettelossa 2 termi ”Lisensoitu appi” sisältää kaiken ohjelmistoapissa tarjotun sisällön, toiminnot,
laajennukset, tarrat tai palvelut.
1.2

Edistettäessä Applen tämän Luettelon 2 Osan 1.1 mukaista nimitystä valtuutat ja ohjeistat Applen:

(a) markkinoimaan, pyytämään ja hankkimaan tilauksia puolestasi Lisensoitujen appien osata Käyttäjiltä,
jotka sijaitsevat alueilla, jotka olet tunnistanut App Store Connect -työkalussa;
(b) tarjoamaan sinulle palvelupalveluja sopimuksen ehtojen mukaisesti Lisensoitujen appien tallentamisen
ja Käyttäjille pääsyn mahdollistamiseksi ja sallimaan tällaisten Lisensoitujen appien isännöinnin kolmannen
osapuolen toimesta vain Applen myöntämän lisenssin tai valtuutuksen nojalla;
(c) kopioimaan, muotoilemaan ja muuten valmistelemaan Lisensoituja appeja Käyttäjien hankkimista ja lataamista
varten, mukaan lukien tietoturvaratkaisun ja muiden Sopimuksessa yksilöityjen optimointien lisääminen
(d) sallimaan tai, Volyymisisältöjen ostoon sisältyvien rajat ylittävien siirtojen yhteydessä, järjestämään
Käyttäjien pääsyn ja uudelleenpääsyn Lisensoitujen appien kopioihin, niin että Käyttäjät voivat hankkia ja
sähköisesti ladata kyseiset kehittämäsi Lisensoidut apit, Lisensoidut appitiedot ja niihin liittyvät metatiedot
vähintään yhden App Storen kautta. Lisäksi valtuutat täten Lisensoitujen appiesi jakelun tämän Luettelon
2 mukaisesti seuraavien käyttöön: (i) useat Käyttäjät, kun Lisensoidun apin ostaa yksittäinen tili, joka on
yhdistetty muihin perheenjäseniin Perhejaon kautta, mukaan lukien App Store Connect -työkalussa tekemäsi
valinnan mukaisesti ennen tämän Luettelon täytäntöönpanoa tehdyt ostokset; (ii) Käyttäjän tilin perijät, jotka
ovat kelvollisia käyttämään Lisensoitua appiasi sekä siihen liittyviä tietoja ja metatietoja, jotka on tallennettu
iCloudiin, sivulla https://support.apple.com/kb/HT212360 olevan kuvauksen mukaisesti; ja (iii) yksittäinen
instituutioasiakas Volyymisisältöpalvelun kautta Käyttäjiensä käyttöön ja/tai asennettavaksi laitteisiin, joihin ei
liity Apple ID:tä ja jotka ovat kyseisen instituutioasiakkaan omistuksessa tai hallinnassa volyymisisällön ehtojen
ja ohjelmavaatimusten mukaisesti;
(e) laskuttamaan ostohinnan, jonka Käyttäjät maksavat Lisensoiduista apeista;
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(f) käyttämään (i) Lisensoitujen appien näyttökuvia, esikatseluja ja/tai enintään 30 sekunnin otteita; (ii)
Lisensoituun appiin liittyviä tavaramerkkejä ja logoja; ja (iii) Lisensoituja appitietoja markkinointitarkoituksiin
markkinointimateriaaleissa ja lahjakorteissa sekä ajoneuvonäyttöjen yhteydessä, lukuun ottamatta
Lisensoitujen appien, tavaramerkkien tai logojen tai Lisensoitujen appitietojen osia, joita Sinulla ei ole oikeutta
käyttää myynninedistämistarkoituksiin ja jotka ilmoitat kirjallisesti silloin, kun toimitat Lisensoidut apit Applelle
tämän Luettelon 2 Osan 2.1 mukaisesti, ja käyttää kuvia ja muuta materiaalia, jonka saatat toimittaa Applelle
Applen kohtuullisesta pyynnöstä myynninedistämistä varten markkinointimateriaalien ja lahjakorttien sekä
ajoneuvonäyttöjen yhteydessä;
(g) käyttämään muuten Lisensoituja appeja, Lisensoituja appitietoja ja niihin liittyviä metatietoja, mikä saattaa
olla kohtuullisen välttämätöntä Lisensoitujen appien markkinoinnissa ja toimituksessa tämän Luettelon 2
mukaisesti. Hyväksyt, että mitään maksuja ei makseta mistään tämän Luettelon 2 Osassa 1.2 kuvatuista
oikeuksista; ja
(h) helpottamaan Lisensoitujen appien julkaisua edeltävien versioiden (”Beetatestaus”) jakelua Käyttäjille, jotka
olet nimittänyt Sopimuksen, saatavuuden ja muiden Ohjelmavaatimusten mukaisesti. Niitä päivitetään aika
ajoin App Store Connectissa. Tällaisen Beetatestauksen yhteydessä luovut täten kaikesta oikeudesta kerätä
ostohinta, tuotot tai muu korvaus Appisi tällaisten julkaisua edeltävien versioiden jakelusta ja lataamisesta.
Suostut lisäksi siihen, että olet edelleen vastuussa mahdollisista rojaltien tai muiden maksujen maksamisesta
kolmansille osapuolille, jotka liittyvät julkaisua edeltävien Lisensoitujen appien jakeluun ja käyttöön, sekä
kaikkien lakien noudattamisesta alueilla, joilla tällainen Beetatestaus tapahtuu. Selvyyden vuoksi Applelle
ei makseta myyntipalkkiota tällaisesta jakelusta.
1.3
Osapuolet tunnustavat ja sopivat, että heidän tämän Luettelon 2 mukainen suhteensa on nyt ja
tulevaisuudessa päämiehen ja edustajan tai tapauksen mukaan päämiehen ja asiamiehen suhde, kuten Liitteen
A Osassa 1 ja Liitteen A Osassa 2 kuvataan, ja että sinä päämiehenä olet yksin vastuussa kaikista Lisensoiduista
apeista johtuvista tai niihin liittyvistä vaatimuksista ja vastuista, kuten tässä Luettelossa 2 määrätään. Osapuolet
tunnustavat ja sopivat, että Applen nimittäminen edustajaksi tai asiamieheksi tämän Luettelon 2 mukaisesti ei ole
yksinomaista. Vakuutat täten, että omistat tai hallitset tarvittavia oikeuksia nimittääksesi Applen ja Applen tytäryhtiöt
maailmanlaajuiseksi edustajaksi ja/tai asiamieheksi Lisensoitujen appiesi toimittamiseksi ja että Applen ja Applen
tytäryhtiöiden tällainen nimitys ei loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia.
1.4
Tässä Luettelossa 2 "Toimitusjaksolla" tarkoitetaan ajanjaksoa, joka alkaa Sopimuksen
voimaantulopäivästä ja päättyy Sopimuksen tai sen mahdollisen uusimisen viimeisenä päivänä; edellyttäen
kuitenkin, että Applen nimittäminen edustajaksi tai asiamieheksi jatkuu Sopimuksen voimassaoloaikana
kohtuullisen asteittaisen poistamisjakson ajan, joka ei saa ylittää kolmekymmentä (30) päivää, ja edellyttäen,
että ainoastaan käyttäjiesi suhteen Tämän Luettelon 2 aliosat 1.2 (b), (c) ja (d) pysyvät voimassa Sopimuksen
irtisanomisen tai päättymisen jälkeen, ellet ilmoita toisin tämän Luettelon 2 osien 5.1 ja 7.2 mukaisesti.
2.

Lisensoitujen appien toimittaminen Applelle

2.1
Toimitat Applelle omalla kustannuksellasi käyttämällä App Store Connect -työkalua tai muuta Applen
toimittamaa mekanismia, Lisensoituja appeja, Lisensoituja appitietoja ja niihin liittyviä metatietoja Applen
määräämässä muodossa ja tavalla, joka vaaditaan Lisensoitujen appien toimittamiseksi Käyttäjille tämän Luettelon
2 mukaisesti. Metatiedot, jotka toimitat Applelle tämän Luettelon 2 mukaisesti, sisältävät seuraavat: (i) kunkin
Lisensoidun apin nimi ja versionumero; (ii) nimeämäsi alueet, joissa haluat Applen sallivan Käyttäjien ladata kyseiset
Lisensoidut apit; (iii) Käyttäjät, jotka nimität Mukautetun apin valtuutetuiksi lataajiksi; (iv) tekijänoikeuksia tai muita
immateriaalioikeuksia koskevat ilmoitukset; (v) tietosuojakäytäntösi; (vi) mahdollinen käyttäjän käyttöoikeussopimus
(”EULA”) tämän Luettelon 2 Osan 4.2 mukaisesti ja (vii) kaikki Dokumentaatiossa ja/tai App Store Connect työkalussa esitetyt mahdolliset metatiedot, joita voidaan ajoittain päivittää, mukaan lukien metatiedot,
jotka on suunniteltu parantamaan Apple-tuotemerkillä varustetun sisällön hakua ja löytämistä.
2.2 Sinä toimitat kaikki Lisensoidut apit Applelle ohjelmistotyökalujen, suojatun FTP-sivuston osoitteen ja/tai
muiden Applen määräämien toimitustapojen avulla.
2.3 Vakuutat täten, että kaikki tämän Luettelon 2 mukaisesti Applelle toimittamasi Lisensoidut apit on
hyväksytty vietäviksi Yhdysvalloista kaikille alueille, jotka olet määrittänyt sen Liitteen A mukaisesti kaikkien
sovellettavien lakien vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien rajoituksetta United States Export Administration
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Regulations 15 C.F.R. osat 730–774. Vakuutat lisäksi, että kaikki Applelle toimittamiesi Lisensoitujen appien
versiot eivät kuulu aseiden kansainvälistä kauppaa koskevan säädösten 22 CFR-osien 120-130 piiriin ja että
niitä ei ole suunniteltu, valmistettu, muunnettu tai konfiguroitu sotilaskäyttöön tai Käyttäjille. Rajoittamatta
tämän Osan 2.3 yleisyyttä vakuutat, että (i) mikään Lisensoiduista apeista ei sisällä, käytä tai tue mitään
tietojen salausta tai salaustoimintoja; tai (ii) siinä tapauksessa, että Lisensoitu appi sisältää, käyttää tai tukee
tällaista tietojen salausta tai salaustoimintoa, vakuutat, että olet noudattanut Yhdysvaltojen vientihallinnon
sääntöjä ja että sinulla on hallussasi ja pyynnöstä toimitat Applelle PDF-kopiot Yhdysvaltain kauppaministeriön,
teollisuus- ja turvallisuusviraston antamasta vientiluokittelupäätöksestä (CCATS) tai kauppaministeriölle itse
lähetetyistä raporteista sekä PDF-kopiot muiden alueiden asianmukaisista valtuutuksista, jotka valtuuttavat
tuontiluvat tälle Lisensoidulle apille tarpeen mukaan. Ymmärrät, että Apple luottaa tässä Osassa 2.3 annettuun
vakuutukseesi salliessaan Käyttäjien käyttää ja ladata Lisensoituja appeja tämän Luettelon 2 mukaisesti. Ellei
tässä Osassa 2.3 toisin määrätä, Apple on vastuussa vientihallinnon sääntöjen vaatimusten noudattamisesta
sallimalla Käyttäjien käyttää ja ladata lisensoituja appeja tämän Luettelon 2 mukaisesti.
2.4 Olet vastuussa kaikkien sellaisten ikärajoitusten ilmoittamisesta, jotka vaaditaan sovellettavissa
hallituksen asetuksissa, luokituslautakunnissa, palveluissa tai muissa organisaatioissa (kukin
”Arviointilautakunta”) kaikelle video-, televisio- tai pelisisällölle tai muulle sisällölle, jota Lisensoidussa apissasi
tarjotaan jokaiselle Alueen paikkakunnalle. Tarvittaessa olet myös vastuussa sisällönrajoitustyökalujen tai
iänvahvistustoimintojen tarjoamisesta, ennen kuin annat käyttäjille pääsyn aikuisille tarkoitettuun tai muuten
säänneltyyn sisältöön Lisensoidussa apissasi.
3.

Lisensoitujen appien toimittaminen Käyttäjille

3.1
Tunnustat ja hyväksyt, että Apple toimiessaan edustajanasi ja/tai asiamiehenäsi voi tämän Luettelon 2 Osan
1.2(b) mukaisesti sallia valtuutettujen kolmansien osapuolten isännöidä Lisensoituja appeja ja sallia Käyttäjien
ladata kyseiset Lisensoidut apit puolestasi. Olet kuitenkin vastuussa sellaisen sisällön tai sellaisten palvelujen
isännöimisestä, jotka olet myynyt tai toimittanut Apin sisäisen oston ohjelmointirajapinnan avulla, lukuun ottamatta
sisältöä, joka sisältyy itse Lisensoituun appiin (eli Apin sisäinen osto vain avaa sisällön lukituksen), tai Applen
isännöimää sisältöä Sopimuksen Liitteen 2 Osan 3.3 mukaisesti. Apple markkinoi kaikkia Lisensoituja appeja
puolestasi Käyttäjille hinnoilla, jotka on määritetty hintatasossa ja jotka sinä valitset oman harkintasi mukaan App
Store Connect -työkalussa määritetystä hinnoitteluohjelmasta. Apple voi päivittää työkalua aika ajoin. Lisäksi voit
halutessasi App Store Connectin kautta ohjeistaa Applea markkinoimaan Lisensoituja appeja 50 prosentin
alennuksella vahvistetusta hintatasosta valtuutetuille institutionaalisille asiakkaille. Voit muuttaa minkä tahansa
Lisensoidun apin hintatasoa milloin tahansa oman harkintasi mukaan App Store Connect -työkalussa määritetyn
hinnoitteluohjelman mukaisesti. Hinnoitteluohjelmaa voidaan päivittää ajoittain. Edustajana ja/tai asiamiehenä Apple
on yksin vastuussa kaikkien sellaisten hintojen keräämisestä, jotka Käyttäjät maksavat Lisensoiduista apeista,
jotka kyseiset Käyttäjät ovat hankkineet tämän Luettelon mukaisesti.
3.2 Jos Lisensoitujen appien myyntiin tai toimittamiseen kenellekään Käyttäjälle sovelletaan myynti-, käyttö-,
tuote- ja palveluveroja, teleliikenneveroa, arvonlisäveroa tai muita vastaavia veroja tai maksuja sovellettavan lain
mukaan, vastuu keräämisestä ja veron palautuksesta Lisensoitujen appien myynnistä Käyttäjille määritetään tämän
Luettelon 2 Liitteen B mukaisesti. Luetteloa päivitetään aika ajoin App Store Connect -sivuston kautta. Olet yksin
vastuussa tarkkojen tietojen valitsemisesta ja ylläpidosta Lisensoitujen appien veroluokitukseen App Store Connect sivuston kautta, jota voidaan päivittää ajoittain. Tällaista veroluokitusta sovelletaan Lisensoitujen appien myyntiin ja
toimitukseen. Kaikki muutokset, jotka teet Lisensoitujen appien veroluokitukseen, tulevat voimaan Lisensoitujen
appien tulevan myynnin jälkeen, kun Apple on käsitellyt oikaisun kohtuullisen ajan kuluessa. Lisensoitujen appien
veroluokitukseen tekemäsi muutokset eivät koske mitään Lisensoitujen appien myyntiä, joka tapahtuu ennen kuin
Apple on käsitellyt veroluokittelusi mukautuksen.
Jos veroviranomainen pitää Lisensoitujen appiesi veroluokitusta virheellisenä, olet yksin vastuussa
verovaikutuksista. Jos Apple katsoo kohtuullisessa harkinnassaan, että Lisensoitujen appien veroluokittelu
on virheellistä, Apple pidättää oikeuden pitää hallussaan sinulle velkasitoumuksia siihen asti, kunnes korjaat
veroluokituksen. Veroluokituksen korjaamisen jälkeen Apple vähentää epätarkkuuksista johtuvat sakot ja korot ja
lähettää sinulle jäljellä olevat summat, jotka Apple on sinulle luottamuksellisina pitänyt, ilman korkoa tämän Luettelon
2 määräysten mukaisesti. Sinun on korvattava ja pidettävä Apple vahingoittumattomana veroviranomaisen kaikista
vaatimuksista myynnin, käytön, tavaroiden ja palvelujen, arvonlisäveron, teleliikenneveron tai muun veron tai maksun
alimaksusta ja ylimaksusta sekä mahdollisista seuraamuksista ja/tai koroista.
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3.3 Edistääkseen osapuolten verovelvollisuutta koskevia velvoitteita Apple vaatii, että noudatat tämän
Luettelon 2 Liitteessä C tai App Store Connectissa lueteltuja vaatimuksia, riippuen muun muassa (i)
asuinalueestasi ja (ii) valitsemistasi alueista, joissa haluat Applen sallivan pääsyn Lisensoituun appiin. Siinä
tapauksessa, että Apple kerää minkä tahansa Lisensoidun appisi ostohintaa vastaavat summat, ennen kuin olet
toimittanut Applelle tämän Luettelon 2 Liitteen C mukaan vaaditut veroasiakirjat, Apple voi olla palauttamatta
kyseisiä summia Sinulle ja pidättää ne puolestasi, kunnes olet toimittanut Applelle vaaditut veroasiakirjat.
Saatuaan kaikki vaaditut veroasiakirjat sinulta Apple lähettää sinulle kaikki Applen pidättämät summat Sinulle
ilman korkoa tämän Luettelon 2 Osan 3.3 määräysten mukaisesti.
3.4 Apple on oikeutettu seuraaviin palkkioihin korvauksena palveluistaan edustajana ja/tai asiamiehenä
tämän Luettelon 2 mukaisesti:
(a) Lisensoitujen appien myynnistä Käyttäjille Applella on oikeus provisioon, joka on 30 prosenttia (30%)
kaikkien Käyttäjien maksamista hinnoista. Ainoastaan sellaisten asiakkaiden tilausten automaattista uusimista
varten, jotka on tehty asiakkaille ja jotka ovat kertyneet yli yhden vuoden maksullisesta tilauspalvelusta
Tilausryhmässä (määritelty alla), ja huolimatta mahdollisista Säilytysjaksoista tai uusimisen jatkoajoista Apple
on oikeutettu viiteentoista prosenttiin (15 %) kaikista hinnoista, jotka kukin käyttäjä maksaa jokaisesta
seuraavasta uusimisesta. Säilytysjakso viittaa ajanjaksoon asiakkaan tilauksen päättymisen (esimerkiksi
peruutuksen tai maksamatta jättämisen vuoksi) ja uuden tilauksen alkamisen välillä samassa Tilausryhmässä,
edellyttäen että kyseinen aika on enintään 60 päivää. Tämä voi muuttua. Uusimisen jatkoaika tarkoittaa aikaa,
jolla siirrät asiakkaan tilauksen uusimispäivämäärää ilman lisämaksuja. Määritettäessä palkkioita, joihin Applella
on oikeus tämän osan 3.4(a) nojalla, Käyttäjien maksamista hinnoista on vähennettävä kaikki kerätyt verot,
kuten tämän Luettelon 2 Osassa 3.2 säädetään.
(b) App Store -pienyritysohjelma. Niiden kehittäjien osalta, jotka Apple on hyväksynyt App Store pienyritysohjelmaan, Apple on oikeutettu alennettuun provisioon, joka on 15 % kaikista hinnoista, jotka kukin
Käyttäjä maksaa Lisensoitujen appien myynnistä alueilla, jotka on lueteltu tämän Luettelon 2 Liitteessä B, joka
päivitetään ajoittain App Store Connect -sivuston kautta. Voit olla oikeutettu App Store -pienyritysohjelmaan
Sopimuksen, tämän Luettelon 2 ja seuraavien ehtojen mukaisesti:
Sinun ja Liitettyjen kehittäjätiliesi on pitänyt ansaita enintään 1 000 000 dollarin kokonaistuotot (myynti ilman
Applen palkkiota ja tiettyjä veroja ja oikaisuja) edellisen kalenterivuoden (”Kalenterivuosi”) aikana olleen
kahdentoista (12) kuukauden tilikauden aikana, alkaen kalenterivuodesta 2020, jonka Apple on laskenut
tavanomaisten liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti.
Jos haluat ilmoittautua App Store -pienyritysohjelmaan, sinun on toimitettava Applelle kaikki Sinuun ja Liitettyihin
kehittäjätileihisi liittyvät pyydetyt tiedot. Jos suhteessasi Liitettyyn kehittäjätiliin tapahtuu muutoksia, Sinun on
päivitettävä nämä tiedot. ”Liitetty kehittäjätili” on mikä tahansa Apple Developer Program -tili, (i) jonka omistat tai
jota hallitset tai (ii) joka omistaa tilisi tai hallitsee sitä. Esimerkiksi yksityishenkilönä tai oikeushenkilönä, joka hyväksyi
Sopimuksen ja tämän Luettelon 2 ehdot, Sinulla on Liitetty kehittäjätili, jos jokin seuraavista pätee:

•
•
•
•

Sinulla on enemmistöyritys-, yksityishenkilö- tai kumppanuusosuus (yli 50 %) toisen Apple Developer
Program -jäsentilin omistuksesta tai osakkeista.
Toisella Apple Developer Program -ohjelman jäsenellä on enemmistöyritys-, yksityishenkilö- tai
kumppanuusosuus (yli 50 %) tilisi omistuksesta tai osakkeista.
Sinulla on viimeinen päätöksentekovaltuus toisessa Apple Developer Program -jäsentilissä.
Toisella Apple Developer Program -ohjelman jäsenellä on viimeinen päätöksentekovalta tilisi suhteen.

Sinun ja Liitettyjen kehittäjätiliesi on oltava hyvässä asemassa Apple Developer Program -ohjelman jäseninä.
Kun Sinun ja Liitettyjen kehittäjätiliesi tulot ylittävät 1 000 000 dollaria kuluvan kalenterivuoden aikana, Sinulta
veloitetaan tämän Luettelon 2 Osan 3.4(a) mukainen vakiopalkkio kalenterivuoden loppuosasta.
Apple määrittää kelpoisuuden ja hyväksyy pätevät kehittäjät osallistumaan App Store -pienyritysohjelmaan
viidentoista (15) päivän kuluessa kunkin kalenterikuukauden päättymisestä.
Jos Sinun ja Liitettyjen kehittäjätiliesi tulot ovat enintään 1 000 000 dollaria tulevana kalenterivuonna,
voit saada uudelleen hyväksynnän App Store -pienyritysohjelmaan seuraavana kalenterivuonna.
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1.1.2021 alkaen et ole oikeutettu App Store -pienyritysohjelmaan, jos osallistut Lisensoidun apin siirtoon joko
siirtäjänä tai vastaanottajana. Jos esimerkiksi siirrät Lisensoidun apin kehittäjätililtäsi toiselle kehittäjätilille App
Store Connect -työkalun avulla, sekä Sinä (siirtäjä) että toinen kehittäjätili (vastaanottaja) ette ole oikeutettuja
osallistumaan App Store -pienyritysohjelmaan. Vastaavasti, jos toinen kehittäjä siirtää Lisensoidun apin
kehittäjätililtään kehittäjätilillesi App Store Connect -työkalun avulla, sekä Sinä (vastaanottaja) että toinen
kehittäjätili (siirtäjä) ette ole oikeutettuja osallistumaan App Store -pienyritysohjelmaan.
Sinut ja Liitetyt kehittäjätilit hylätään App Store -pienyritysohjelmasta ja lopetetaan Applen harkinnan mukaan,
jos Sinä tai Liitetyt kehittäjätilit teette epäilyttäviä, harhaanjohtavia, petollisia, sopimattomia, laittomia tai
epärehellisiä toimia tai laiminlyöntejä App Store -pienyritysohjelmassa (esimerkiksi väärien tai epätarkkojen
tietojen toimittaminen Applelle tai useiden Apple Developer Program -tilien luominen tai käyttäminen App Store
-pienyritysohjelman väärin hyödyntämiseksi).
Apple voi pidättää Sinulle ja Liitetyille kehittäjätileillesi tulevia maksuja tämän säännön rikkomuksista.
Ellei tämän Luettelon 2 Osassa 3.2 toisin määrätä, Apple on oikeutettu Osan 3.4 mukaisiin palkkioihin
alentamatta veroja tai muita valtion maksuja, mukaan lukien kaikki verot tai muut vastaavat Sinun, Applen
tai minkä tahansa Käyttäjän velvoitteet, jotka liittyvät Lisensoitujen appien toimitukseen tai käyttöön.
Applen kehittämien Lisensoitujen appien myynnistä Apple ei ole oikeutettu provisioon.
3.5 Kun Apple kerää summia keneltä tahansa Käyttäjältä tälle Käyttäjälle toimitetun Lisensoidun apin hinnasta,
Apple vähentää tästä kyseisen Lisensoidun apin palkkionsa kokonaisuudessaan ja mahdolliset Applen keräämät
verot Osan 3.2 ja 3.4 mukaisesti, ja lähettää Sinulle tai myöntää mahdollisesti Sinulle hyvityksen lopuista näistä
summista Applen tavanomaisten liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti, mukaan lukien seuraavat: (i) rahalähetykset
suoritetaan vain tilisiirtona; (ii) rahalähetyksiin sovelletaan kuukausittaisia rahalähetysten vähimmäismääriä; (iii)
rahalähetykset vaativat Sinua toimittamaan tiettyjä rahalähetyksiin liittyviä tietoja App Store Connect -sivustolla;
ja (iv) jollei edellä mainituista vaatimuksista muuta johdu, rahalähetykset suoritetaan viimeistään
neljänkymmenenviiden (45) päivän kuluttua sen kuukausijakson päättymisestä, jonka aikana Apple vastaanotti
vastaavan summan Käyttäjältä. Viimeistään neljänkymmenenviiden (45) päivän kuluttua kunkin kuukausittaisen
jakson päättymisestä Apple antaa Sinulle App Store Connect -sivustolla riittävän yksityiskohtaisen myyntiraportin,
jotta voit tunnistaa kyseisenä kuukautena myydyt Lisensoidut apit ja kokonaissumman, jonka Apple lähettää Sinulle.
Täten tunnustat ja hyväksyt, että Apple on tämän Osan 3.5 mukaisesti oikeutettu palkkioon minkä tahansa
Lisensoidun apin toimittamisesta kenelle tahansa Käyttäjälle, vaikka Apple ei pystyisi keräämään kyseisen
Lisensoidun apin hintaa kyseiseltä Käyttäjältä. Siinä tapauksessa, että Applen keneltä tahansa Käyttäjältä mistä
tahansa Lisensoidusta apista saama ostohinta on muuna valuuttana kuin Applen ja Sinun välillä sovittuna
rahansiirtovaluuttana, kyseisen Lisensoidun apin ostohinta muunnetaan rahansiirtovaluutaksi ja määrä, jonka Apple
lähettää sinulle, määritetään toimitusjaksolle vahvistetun valuuttakurssin mukaisesti, joka näkyy App Store Connect työkalussa, jota päivitetään ajoittain tämän Luettelon 2 Osan 3.1 mukaisesti. Apple voi tarjota App Store Connect palvelussa keinot, joiden avulla voit määrittää ensisijaisen valuutan pankkitilille, jonka olet määrittänyt rahalähetysten
vastaanottamiseen (”Määritetty valuutta”). Apple voi pyytää, että Applen pankki muuntaa kaikki rahalähetykset,
jotka ovat minä tahansa muuna rahanvaihtovaluuttana kuin Määritettynä valuuttana, Määritetyksi valuutaksi ennen
rahansiirtoa sinulle. Hyväksyt, että mahdolliset valuutanvaihtoerot tai Applen pankin perimät maksut voidaan
vähentää tällaisista rahalähetyksistä. Olet edelleen vastuussa kaikista maksuistasi (esimerkiksi
pankkisiirtomaksuista), jotka pankkisi tai välittäjäpankit veloittavat pankkisi ja Applen pankin välillä.
3.6 Siinä tapauksessa, että Applen myyntipalkkiosta tai mistä tahansa Käyttäjän maksamasta Lisensoidusta
apista maksetaan (i) lähdevero tai vastaava vero; tai (ii) myynti-, käyttö-, tavara- ja palveluvero, arvonlisävero,
teleliikennevero tai muu vero tai maksu, joita Apple ei ole kerännyt tämän Osan 3.2 mukaisesti; tai (iii) mikä
tahansa muu vero tai muu luonteeltaan valtion maksu, kyseisen veron tai maksun koko määrä on yksinomaan
Sinun vastuullasi, eikä se vähennä palkkioita, joihin Apple on oikeutettu tämän Luettelon 2 nojalla.
3.7 Jos Applen Sinulle suorittamasta rahalähetyksestä kannetaan lähdeveroa tai vastaavaa veroa, kyseisen
lähdeveron tai vastaavan veron koko summa on yksinomaan Sinun vastuullasi eikä vähennä palkkioita, joihin
Apple on oikeutettu tapahtumasta. Jos Apple kohtuudella uskoo, että tällainen vero on maksettava, Apple
vähentää tällaisen lähdeveron tai vastaavan veron koko summan Sinulle maksettavasta bruttomäärästä ja
maksaa koko pidätetyn summan toimivaltaisille veroviranomaisille. Apple soveltaa mahdollista alennettua
lähdeveroprosenttia, josta määrätään missä tahansa sovellettavassa tuloverosopimuksessa, vain jos toimitat
Applelle tällaiset tuloverosopimuksen edellyttämät tai muuten Applelle tyydyttävät asiakirjat, jotka ovat riittävät
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todistamaan oikeutesi alennettuun lähdeveroon. Kun pyydät oikea-aikaisesti Applelta kirjallisesti käyttäen
Applen kohtuullisesti määrittelemiä keinoja, Apple käyttää kaupallisesti käytännöllisiä toimia ilmoittaakseen
sinulle Applen pidätysmaksujen tai vastaavien verojen maksamisesta toimivaltaisille veroviranomaisille
puolestasi. Vakuutat ja pidät Applen vahingoittumattomana minkä tahansa toimivaltaisen veroviranomaisen
vaatimuksista tällaisten lähdeverojen tai vastaavien verojen alimaksamisesta sekä mahdollisista
seuraamuksista ja/tai koroista, mukaan lukien rajoituksetta virheellisestä vaatimuksesta johtuvat alimaksut
tai sinun edustamasi oikeutesi alennetun lähdeverokannan etuuteen tai oikeuden hylkääminen.
3.8 Voit tarjota automaattisesti uusiutuvia tilauksia tietyillä alueilla käyttämällä Apin sisäistä ostoohjelmointirajapintaa tämän Luettelon 2 ehtojen mukaisesti edellyttäen, että:
(a) Automaattisen uusimisen on oltava viikoittain, kuukausittain, joka toinen kuukausi, kolmesti, puolivuosittain
tai vuosittain hinnoilla, jotka valitset App Store Connect -työkalussa. Voit tarjota tilauksellesi useita kestoja ja
palvelutasoja, ja Sinulla on mahdollisuus liittää ja luokitella nämä tilauskohteet Tilausryhmiin, jotta asiakkaat voivat
helposti päivittää, alentaa ja vaihtaa Tilausryhmän vaihtoehtoja. Ymmärrät ja hyväksyt, että kun tilaaja päivittää tai
vaihtaa (lukuun ottamatta eri kestoiset vaihdot), tällainen palvelutaso alkaa välittömästi ja tuottosi muutetaan
vastaavasti, ja kun tilaaja alentaa palvelua, uusi palvelu alkaa palvelun nykyisen tilausjakson lopussa.
(b) Luovutat käyttäjille selkeästi ja näkyvästi seuraavat tiedot automaattisesti uusittavasta tilauksestasi:
•
•
•

Automaattisesti uusittavan tilauksen nimi, joka voi olla sama kuin apin sisäinen tuotenimi
Tilauksen pituus
Tilaushinta ja tarvittaessa yksikköhinta

Linkkien tietosuojakäytäntöön ja käyttöehtoihin on oltava Lisensoidussa apissa.
(c) Sinun on täytettävä tarjous koko tilausjakson markkinoidun ajan, mukaan lukien kaikki valtuuttamasi
laskutusjaksot, ja jos rikot tätä Luettelon 2 Osaa 3.8 (c), valtuutat ja kehotat Applea palauttamaan Käyttäjälle
koko hinnan tai minkä tahansa sen osan Applen oman harkinnan mukaan Käyttäjän kyseisestä tilauksesta
maksamasta hinnasta. Laskutusjakso viittaa ajanjaksoon, jonka aikana kehittäjät sitoutuvat tarjoamaan
maksullisen palvelun ilmaiseksi käyttäjille, jotka eivät palaudu laskutusvirheestä. Siinä tapauksessa, että Apple
palauttaa tällaisen hinnan käyttäjälle, Sinun on maksettava takaisin tai myönnettävä Applelle hyvitys, joka
vastaa kyseisen tilauksen hintaa. Ymmärrät, että Apple voi käyttää tämän Luettelon 2 Osan 7.3 mukaisia
oikeuksiaan tämän säännön toistuvien rikkomusten vuoksi.
3.9 Kun teet hintamuutoksia olemassa olevaan tilaustuotteeseen, voit päättää säilyttää nykyisten
asiakkaiden nykyisen hinnoittelun ilmoittamalla aikomuksesi App Store Connect -työkalussa. Kun korotat
nykyisten tilaajien hinnoittelua alueilla, joissa vaaditaan käyttäjän suostumus, heitä kehotetaan tarkistamaan
ja hyväksymään uusi hinta, muuten automaattinen uusintatoiminto poistetaan käytöstä.
3.10 Siltä osin kuin mainostat ja tarjoat myytäväksi automaattisia tilauksia Lisensoidussa apissa
tai sen ulkopuolella, sinun on tehtävä se kaikkien lakien vaatimusten mukaisesti.
3.11

Lisensoiduista apeista ostettujen tilauspalveluiden on käytettävä Apin sisäistä ostoa.

Apin sisäisen osto-ohjelmointirajapinnan käytön lisäksi Lisensoitu appi voi lukea tai toistaa sisältöä (aikakauslehtiä,
sanomalehtiä, kirjoja, ääntä, musiikkia, videoita), jota tarjotaan Lisensoidun apin ulkopuolella (kuten esimerkiksi
verkkosivustollasi) edellyttäen, että et linkitä tai markkinoi tällaisen sisällön ulkoisia tarjouksia Lisensoidussa apissa.
Olet vastuussa Lisensoidun apin ulkopuolella hankitun sisällön todennuksen hankinnasta.
3.12 Jos Lisensoitu appisi käyttää määräaikaista sisältöä (esimerkiksi aikakauslehdet ja sanomalehdet),
Apple voi antaa sinulle Käyttäjän tiliin liittyvän nimen, sähköpostiosoitteen ja postinumeron, kun he ostavat
automaattisesti uusittavan tilauksen Apin sisäisten ostojen ohjelmointirajapinnalla edellyttäen, että kyseinen
käyttäjä suostuu tietojen toimittamiseen Sinulle, ja edellyttäen, että voit käyttää tällaisia tietoja vain omien
tuotteiden mainostamiseen ja tehdä niin noudattaen tiukasti julkisesti julkaistua tietosuojakäytäntöäsi, jonka
kopion on oltava olla helposti katsottavissa ja siihen on suostumus Lisensoidussa apissasi. Voit tarjota ilmaisen
kannustimen tilauksen jatkamiseen, jos käyttäjä suostuu lähettämään nämä tiedot.
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3.13 Voit käyttää tilaustarjouskoodeja automaattisten uusintatilaustesi mainostamiseen tietyillä alueilla
sopimuksen, tämän Luettelon 2 ja seuraavien ehtojen mukaisesti:
(a) Tilaustarjouskoodi tarkoittaa koodia, jonka Apple on toimittanut Sinulle näiden ehtojen mukaisesti ja jonka
avulla Käyttäjä, jolle annat yhden tai useamman tilaustarjouskoodin, voi ladata tai käyttää Lisensoitua appiasi.
(b) Apple toimittaa App Store Connect -työkalun kautta pyytäessäsi Tilaustarjouskoodit sähköisesti Sinulle.
Tilaustarjouskoodit aktivoituvat Käyttäjien käyttöön, kun ne toimitetaan Sinulle.
Et saa jakaa Tilaustarjouskoodeja, jotka eivät ole enää aktiivisia, Käyttäjille millään Alueella, jolla sinulla
ei ole lupaa myydä tai levittää Lisensoitua appiasi.
Et saa viedä Tilaustarjouskoodia käytettäväksi Alueiden ulkopuolelle etkä vakuuttaa, että Sinulla on oikeus
tai mahdollisuus tehdä niin.
Tilaustarjouskoodien menetys- ja omistusoikeuden siirron riski siirtyy Sinulle toimitettaessa.
Sinun on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja Alueilla, joilla jaat Tilaustarjouskoodeja.
(c) Apple ei ole vastuussa sellaisten materiaalien kehittämisestä tai tuottamisesta, jotka liittyvät muihin
Tilaustarjouskoodeihin kuin itse Tilaustarjouskoodeihin.
Et saa myydä Tilaustarjouskoodeja tai hyväksyä minkäänlaista maksua, luontoissuoritusta tai muuta korvausta
Tilaustarjouskoodien jakelun yhteydessä, ja sinun on kiellettävä kolmansia osapuolia tekemästä niin.
Aikana, jona Tilaustarjouskoodi sallii Käyttäjän käyttää tilaustasi Lisensoidussa apissasi ilmaiseksi, luovut täten
oikeudesta periä tällaisesta pääsystä maksettavat rojaltit, tuotot tai korvaukset riippumatta siitä, olisiko
Sopimuksen, tämän Luettelon 2 ja tarvittaessa Luettelon 1 mukaan muuten maksettava palkkioita. Osapuolet
tunnustavat, että Applen ja Sinun välillä osapuolten vastuut mahdollisten rojaltien tai muiden vastaavien
maksujen maksamisesta kolmansille osapuolille Käyttäjien tekemän Lisensoidun apin jakelun ja lataamisen
osalta Tilaustarjouskoodien kautta on määritelty Sopimuksessa ja tässä Luettelossa 2.
Olet yksin vastuussa Tilaustarjouskoodien käytöstä, mukaan lukien kaikkien muiden App Store Connect tiimin jäsenten käytöstä, sekä kaikista Sinulle tai Applelle aiheutuvista menetyksistä tai vastuista.
Jos Lisensoitu appisi poistetaan jostain syystä App Storesta, suostut lopettamaan Tilaustarjouskoodien jakelun
ja hyväksyt sen, että Apple voi poistaa tällaiset Tilaustarjouskoodit käytöstä.
Suostut siihen, että Applella on oikeus deaktivoida Tilaustarjouskoodit, vaikka ne jo toimitettaisiin Käyttäjille,
jos rikot mitä tahansa tämän Sopimuksen tai tämän Luettelon 2 ehtoja.
(d) Sinun on sisällytettävä seuraavat Tilaustarjouskoodin Käyttäjän ehdot mihin tahansa välineeseen, jota
käytetään jakamaan Tilaustarjouskoodit Käyttäjille (esimerkiksi varmenne, kortti, sähköposti, kupongit,
verkkoviestit): (i) koodin viimeinen voimassaolopäivä tai kun tarvikkeita riittää; (ii) alue, jolla koodit voidaan
lunastaa; (iii) Apple ID vaaditaan edellyttäen, että lisenssi- ja käyttöehdot hyväksytään etukäteen; (iv) Koodeja
ei ole tarkoitettu jälleenmyyntiin, eikä niillä ole käteisarvoa; (v) Täydelliset ehdot ovat voimassa; katso
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/; ja (vi) Tarjouksen ja sisällön tarjoat Sinä.
3.14 Jos mahdollista, voit tarjota useita tarjoamiasi Lisensoituja appeja yhdessä kokoelmassa (”Paketti”)
Käyttäjille määrittämälläsi hintatasolla App Store Connect -työkalun mukaisesti, jota voidaan päivittää aika
ajoin. Lisäksi valtuutat ja kehotat Applea antamaan Käyttäjille, jotka ovat ostaneet joitain mutta eivät kaikkia
Lisensoituja appeja Paketista, pääsyn ja latauksen jäljellä oleviin Paketin tuotteisiin (”Viimeistele paketti” tai
”CMB”) CMB-hintaan. Saat tuotot CMB-hinnasta, joka on yhtä suuri kuin asettamasi Pakettihinta vähennettynä
Käyttäjän aiemmin ostamista Lisensoiduista apeista maksamien vähittäishintojen summalla. Jos CMB-hinta on
alle tason 1 ja suurempi kuin nolla App Store Connect -työkalussa määritettyjen hintatasojen alapuolella,
valtuutat ja käsket Applea asettamaan kyseisen käyttäjän CMB-hinnan tasolle 1. Jos CMB-hinta on alle nolla,
valtuutat ja kehotat Applea toimittamaan loput Paketissa olevat Lisensoidut apit käyttäjälle maksutta. Jokainen
CMB-tapahtuma näkyy tiliotteessasi seuraavasti: (i) sellainen koko Paketin uusi myynti Paketista maksetulla
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hinnalla, joka on tunnistettu CMB-myynniksi; ja (ii) palautus (ts. negatiivinen tapahtuma) jokaisesta Paketissa
olevasta kelpoisesta ostetusta Lisensoidusta apista summana, joka on aiemmin maksettu Lisensoidusta apista.
Jokainen palautus on tunnistettu CMB-palautukseksi. Tier 0:lla tarjottujen Pakettien on tarjottava tämän
Luettelon 2 Osan 3.8 mukainen automaattisesti uusittava tilauspalvelu jokaisessa Pakettiin kuuluvassa
Lisensoidussa apissa, ja käyttäjien, jotka ostavat tällaisen tilauspalvelun yhdestä Paketin apista, on voitava
käyttää tilauspalvelua jokaisessa muussa Paketin Lisensoidussa apissa ilman lisäkustannuksia.
4.

Omistusoikeus ja käyttäjän lisensointi

4.1
Osapuolet tunnustavat ja sopivat, että Apple ei hanki mitään omistusoikeutta mihinkään Lisensoiduista
apeista tai Lisensoidun apin tiedoista, ja omistusoikeus, menetysriski, vastuu Lisensoiduista apeista ja niiden
hallinta ovat aina Sinulla. Apple ei saa käyttää mitään Lisensoituja appeja tai Lisensoituja appitietoja mihinkään
tarkoitukseen tai millään tavalla, paitsi mitä Sopimuksessa tai tässä Luettelossa 2 erikseen sallitaan.
4.2 Voit toimittaa Applelle oman käyttöoikeussopimuksen kaikista Lisensoiduista apeista sillä hetkellä, kun
toimitat kyseisen Lisensoidun apin Applelle, tämän Luettelon 2 Osan 2.1 mukaisesti; edellyttäen kuitenkin, että
käyttöoikeussopimus sisältää tämän Luettelon 2 Liitteessä D määritellyt vähimmäisehdot eikä ole ristiriidassa niiden
kanssa, ja sen on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja kaikilla alueilla, joilla haluat Applen sallivan Käyttäjien
ladata tämän Lisensoidun apin. Apple antaa jokaiselle Käyttäjälle mahdollisuuden tarkistaa käyttöoikeussopimus
(jos sellainen on), kun Apple toimittaa kyseisen Lisensoidun apin kyseiselle Käyttäjälle, ja Apple ilmoittaa jokaiselle
Käyttäjälle, että kyseisen Lisensoidun apin käyttäjän käyttö tapahtuu käyttöoikeussopimuksen (jos sellainen on)
ehtojen mukaisesti. Siinä tapauksessa, että et toimita omaa käyttöoikeussopimustasi jostain Lisensoidusta apista
Applelle, tunnustat ja hyväksyt, että kyseisen Lisensoidun apin jokaiselle Käyttäjälle on sovellettava Applen
tavanomaista käyttöoikeussopimusta (joka on osa App Storen käyttöehtoja).
4.3 Täten tunnustat, että kunkin Lisensoidun apin käyttöoikeussopimus on yksinomaan Sinun ja Käyttäjän välinen
ja noudattaa sovellettavaa lakia, eikä Apple ole vastuussa mistään käyttöoikeussopimuksesta tai minkäänlaisesta
käyttöoikeussopimuksen minkä tahansa ehdon rikkomisesta, johon Sinä tai ketä tahansa Käyttäjä syyllistytte.
5.

Sisältörajoitukset ja ohjelmistoluokitus

5.1
Vakuutat ja takaat, että: (a) Sinulla on oikeus tehdä tämä Sopimus, jäljentää ja levittää jokaista Lisensoitua
appia ja valtuuttaa Apple sallimaan Käyttäjien ladata ja käyttää kukin Lisensoiduista apista yhden tai useamman App
Storen kautta; (b) mikään Lisensoiduista apeista tai Applen tai Käyttäjien sallimista näiden Lisensoitujen appien
käytöistä ei loukkaa minkään muun henkilön tai yrityksen patenttia, tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta
tai muuta immateriaalioikeutta tai sopimusoikeuksia tai muuta yksikköä ja että et lähetä Lisensoituja appeja Applelle
yhden tai useamman kolmannen osapuolen puolesta; (c) jokaisella Lisensoidulla apilla on lupa jakelua, myyntiä ja
käyttöä, vientiä ja tuontia varten kullakin alueella, jonka olet määrittänyt tämän Luettelon 2 Osan 2.1 mukaisesti
näiden alueiden lakien ja asetusten ja kaikkien sovellettavien vienti- tai tuontisäännösten mukaisesti; (d) mikään
Lisensoiduista apeista ei sisällä mitään siveetöntä, loukkaavaa tai muuta materiaalia, joka on kielletty tai rajoitettu
minkä tahansa tämän Luettelon 2 Osan 2.1 mukaisesti nimeämäsi alueen lakien tai asetusten nojalla; (e) kaikki App
Store Connect -työkalun avulla antamasi tiedot, mukaan lukien kaikki Lisensoituja appeja koskevat tiedot, ovat
paikkansapitäviä ja että jos tällaiset tiedot lakkaavat olemasta paikkansapitäviä, päivität ne nopeasti tarkoiksi
käyttämällä App Store Connect -työkalua; ja (f) jos Lisensoitujen appien sisällöstä tai immateriaalioikeuksien
käytöstä App Storessa syntyy erimielisyyksiä, sitoudut sallimaan Applen jakavan yhteystietosi riidan esittäneen
osapuolen kanssa ja noudattamaan Applen appikiistaprosessia yksinoikeudella ja ilman, että kukaan osapuoli
luopuu laillisista oikeuksistaan.
5.2 Sinun on käytettävä App Store Connect -apissa määriteltyä ohjelmistoluokittelutyökalua toimittamaan
tietoja kaikista Lisensoiduista apeista, jotka toimitat Applen markkinointia ja toteuttamista varten App Storen
kautta tämän Luettelon 2 mukaisesti, jotta voit määrittää luokituksen jokaiselle tällaiselle Lisensoidulle apille.
Määritettäessä luokitusta kullekin Lisensoidulle apille Sinun on pyrittävä parhaasi mukaan toimittamaan oikeat
ja täydelliset tiedot kyseisen Lisensoidun apin sisällöstä ohjelmistojen luokitustyökalun avulla. Tunnustat ja
hyväksyt, että Apple luottaa: (i) vilpittömyyteesi ja ahkeruutesi toimittaessasi pyydetyt tiedot tarkasti ja
täydellisesti jokaisesta Lisensoidusta apista; ja (ii) tämän Osan 5.1 mukaisiin vakuutuksiisi ja takuihisi, kun
asetat kyseisen Lisensoidun apin Käyttäjien ladattavaksi jokaisella alla mainitsemallasi alueella. Lisäksi annat
Applelle luvan korjata minkä tahansa sellaisen Lisensoidun appisi luokituksen, jolle on annettu väärä luokitus;
ja hyväksyt kaikki tällaiset korjatut luokitukset.
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5.3 Siinä tapauksessa, että mikä tahansa tässä nimeämäsi alue tarvitsee minkä tahansa valtion tai toimialan
sääntelyviraston hyväksynnän tai luokituksen minkä tahansa Lisensoidun apin ehtona kyseisen Lisensoidun
apin jakelulle, myynnille ja/tai käytölle, hyväksyt, että Apple voi päättää olla asettamatta kyseistä Lisensoitua
appia kyseisen alueen Käyttäjien ladattavaksi mistä tahansa App Storesta.
5.4 Lapsille suunnattuja tai muuten todennäköisesti lapsia kiinnostavia lisensoituja appeja, jotka painostavat
lapsia tekemään ostoksia (mukaan lukien muun muassa lauseet ”osta nyt” tai ”päivitä nyt”) tai suostuttelemaan
muita tekemään ostoksia, ei pitäisi asettaa saataville millään Alueella, joka on pitänyt tällaisia markkinointikäytäntöjä
laittomina. Hyväksyt nimenomaisesti ja suostut ottamaan täyden vastuun siitä, että Lisensoidut appisi noudattavat
sovellettavia lakeja tämän Luettelon 2 Osan 5.1(c) mukaisesti, mukaan lukien rajoituksetta kuluttajansuoja-,
markkinointi- ja pelilait. Lisätietoja Euroopan unionin maiden oikeudellisista vaatimuksista on saatavilla
osoitteesta http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/index_en.htm.
6.

Vastuu ja korvausvelvollisuus

6.1
Apple ei ole vastuussa Lisensoitujen appien asennuksesta ja/tai käytöstä kenenkään Käyttäjän toimesta.
Olet yksin vastuussa kaikista tuotteen takuista, Käyttäjän auttamisesta ja tuotetuesta jokaiselle Lisensoidulle apille.
6.2 Sinä olet yksin vastuussa, eikä Applella ole minkäänlaista vastuuta mistään Lisensoiduista apeista
ja/tai niistä johtuvista vaatimuksista, vastuista, tappioista, vahingoista ja kuluista, jotka aiheutuvat näiden
Lisensoitujen appien käytöstä Käyttäjien toimesta, mukaan lukien muun muassa: (i) takuun rikkomista koskevat
vaateet riippumatta siitä, onko se käyttöoikeussopimuksessa täsmennetty tai sovellettavan lain mukaan
vahvistettu; (ii) tuotevastuuta koskevat vaateet; ja (iii) vaateet, että mikä tahansa Lisensoiduista apeista
ja/tai Käyttäjän hallussapito tai käyttö kyseisissä Lisensoiduissa apeissa loukkaa kolmannen osapuolen
tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia.
6.3 Siinä tapauksessa, että Apple saa keneltä tahansa Käyttäjältä ilmoituksen tai vaatimuksen, jossa: (i) Käyttäjä
haluaa peruuttaa minkä tahansa Lisensoidun apin lisenssin yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa päivästä, jona
kyseinen Käyttäjä on ladannut kyseisen Lisensoidun apin, tai automaattisesti uusittavan tilausjakson päättymisestä
Osan 3.8 mukaisesti, jos tällainen aika on alle yhdeksänkymmentä (90) päivää; tai (ii) Lisensoitu appi ei noudata
määrityksiäsi, tuotetakuutasi tai minkä tahansa sovellettavan lain vaatimuksia, Apple voi palauttaa Käyttäjälle
Käyttäjän kyseisestä Lisensoidusta apista maksaman hinnan kokonaisuudessaan. Siinä tapauksessa, että Apple
palauttaa tällaisen hinnan käyttäjälle, Sinun on maksettava takaisin tai myönnettävä Applelle hyvitys, joka vastaa
kyseisen Lisensoidun apin hintaa. Siinä tapauksessa, että Apple saa maksupalveluntarjoajalta ilmoituksen tai
vaatimuksen siitä, että Käyttäjä on saanut hyvityksen Lisensoidusta apista, Sinun on palautettava tai myönnettävä
Applelle hyvityssumma, joka vastaa kyseisen Lisensoidun apin hintaa.
7.

Sopimuksen päättyminen

7.1
Tämä Luettelo 2 ja kaikki Applen tämän Sopimuksen mukaiset velvoitteet päättyvät, kun Sopimus
päättyy tai irtisanotaan. Tällaisesta irtisanomisesta huolimatta Applella on oikeus seuraaviin: (i) kaikki palkkiot
kaikista Käyttäjien lataamista Lisensoitujen appien kopioista ennen irtisanomispäivää (mukaan lukien tämän
Osan 1.4 mukainen asteittainen poistamisjakso); ja (ii) Applen Käyttäjille maksamien hyvitysten palauttaminen
joko ennen irtisanomispäivää tai sen jälkeen tämän Luettelon 2 Osan 6.3 mukaisesti. Kun sopimus päättyy,
Apple voi pidättää kaikki sinulle maksettavat maksut ajaksi, jonka Apple pitää kohtuullisena kaikkien Käyttäjien
hyvitysten laskemiseksi ja tasoittamiseksi. Jos Apple milloin tahansa toteaa tai epäilee, että sinä tai kuka
tahansa kehittäjä, johon olet yhteydessä, olette sitoutuneet tai kehottaneet tai osallistuneet muiden kehittäjien
kanssa osallistumaan epäilyttävään, harhaanjohtavaan, petolliseen, sopimattomaan, laittomaan tai
epärehelliseen toimintaan tai laiminlyöntiin, Apple voi pidättää maksuja sinulle tai muille kehittäjille.
7.2
Jos Sinulla ei ole enää laillista oikeutta levittää Lisensoituja appeja tai valtuuttaa Applea sallimaan
käyttäjien pääsyn kyseisiin Lisensoituihin appeihin tämän Luettelon 2 mukaisesti, Sinun on ilmoitettava asiasta
viipymättä Applelle ja peruutettava kyseiset Lisensoidut apit App Storesta App Store Connect -sivuston
työkalujen avulla; edellyttäen kuitenkin, että tällainen peruuttaminen tämän Osan 7.2 mukaisesti ei vapauta
sinua tämän Luettelon 2 mukaisista velvollisuuksistasi Applelle tai mistään vastuusta Applelle ja/tai muille
Käyttäjille näiden Lisensoitujen appien suhteen.
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7.3 Apple pidättää oikeuden lopettaa Lisensoitujen appien markkinoinnin, tarjoamisen ja lataamisen
sallimisen Käyttäjille milloin tahansa, mistä tahansa syystä tai ilman syytä, ilmoittamalla Sinulle
irtisanomisilmoituksesta. Rajoittamatta tämän Osan 7.3 yleisyyttä, hyväksyt, että Apple voi lopettaa joidenkin
tai kaikkien Lisensoitujen appien markkinoinnin ja lataamisen sallimisen Käyttäjille, tai toteuttaa muita
väliaikaisia toimenpiteitä Applen oman harkinnan mukaan, jos Apple kohtuudella uskoo, että: (i) näitä
Lisensoituja appeja ei ole sallittua vientihallinnon sääntöjen tai muiden rajoitusten mukaisesti viedä yhdelle
tai useammalle alueista, jotka on määritetty Liitteessä A; (ii) kyseiset Lisensoidut apit ja/tai Käyttäjän näiden
Lisensoitujen appien hallussapito ja/tai käyttö loukkaa kolmansien osapuolten patentteja, tekijänoikeuksia,
tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia tai muita immateriaalioikeuksia; (iii) näiden Lisensoitujen appien jakelu ja/tai
käyttö rikkoo sovellettavaa lakia millä tahansa alueella, jonka valitset tämän Luettelon 2 Osan 2.1 mukaisesti;
(iv) olet rikkonut Sopimuksen, tämän Luettelon 2 tai muun dokumentaation ehtoja, mukaan lukien rajoituksetta
App Storen tarkistusohjeet; (v) Lisensoidut appisi rikkovat tämän Luettelon 2 Osaa 5.4 mukaan lukien
rajoituksetta, kun sääntelyviranomainen ilmoittaa väitetystä rikkomuksesta tai (vi) Sinuun tai Sinua tai
yritystäsi edustavaan tahoon kohdistuu sanktioita millä tahansa alueella, jolla Apple toimii. Applen päätös
lakata sallimasta minkä tahansa Lisensoidun apin markkinoinnin ja lataamisen tämän Osan 7.3 mukaisesti
ei vapauta sinua tämän Luettelon 2 mukaisista velvoitteistasi.
7.4 Voit peruuttaa minkä tahansa tai kaikki Lisensoidut apit App Storesta milloin tahansa ja mistä tahansa
syystä käyttämällä App Store Connect -sivustossa olevia työkaluja, paitsi että Käyttäjiesi suhteen valtuutat
ja kehotat Applea täyttämään tämän Luettelon 2 kohdat 1.2(b), (c) ja (d), jotka säilyvät voimassa myös
Sopimuksen irtisanomisesta tai päättymisestä, ellet ilmoita toisin tämän Luettelon 2 Osan 5.1 ja 7.2 mukaisesti.
8.

Juridiset seuraukset

Tällä Luettelolla 2 vahvistetulla suhteella Sinun ja Applen välillä voi olla Sinulle merkittäviä juridisia ja/tai
verotuksellisia seurauksia. Ymmärrät ja hyväksyt, että Sinun vastuullasi on neuvotella juridisten
ja verotuksen neuvonantajien kanssa juridisten velvoitteidesi ja verovelvoitteidesi suhteen.
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Hyväksymällä napsauttamalla tämän Luettelon 3, jonka Apple tarjoaa Sinulle, suostut Applen täydentämään
tiettyä tällä hetkellä voimassa olevaa Apple Developer Program License Agreement -sopimusta (”Sopimus”)
lisäämällä tämän Luettelon 3 siihen (korvaa aiemman Luettelon 3). Jollei tässä toisin määrätä, kaikilla isoilla
kirjaimilla kirjoitetuilla termeillä on Sopimuksessa määritetty merkitys.
Luettelo 3
1.

Edustajan ja asiamiehen nimittäminen

1.1
Nimität täten Applen ja Applen tytäryhtiöt (yhdessä ”Apple”): (i) edustajaksesi Mukautettujen appien
markkinoinnissa, myymisessä ja toimittamisessa Mukautetun apin jakelun kautta Mukautetun apin jakelun asiakkaille
ja soveltuville käyttäjille, jotka sijaitsevat alueilla, jotka on lueteltu tämän Luettelon 3 Liitteen A Osassa 1, joka voi
muuttua; ja (ii) asiamieheksesi Mukautettujen appien markkinoinnissa, myymisessä ja toimittamisessa Mukautetun
apin jakelun kautta Mukautetun apin jakelun asiakkaille ja soveltuville käyttäjille, jotka sijaitsevat alueilla, jotka on
lueteltu tämän Luettelon 3 Liitteen A Osassa 2, jotka voivat muuttua, Toimitusjakson aikana. Uusin luettelo App Store
-alueista, joiden joukosta voit valita Mukautettujen appien suhteen, esitetään App Store Connect -työkalussa, ja
Apple voi päivittää sitä ajoittain. Täten tunnustat, että Apple markkinoi ja asettaa Mukautetut apit ostettaviksi
Mukautetun apin jakamisen asiakkaille Mukautetun apin jakamissivuston kautta, ja Käyttäjät tai, yksinomaan tiettyjen
Applen lisensoimien ohjelmistojen yhteydessä, Mukautetun apin jakamisen asiakkaat voivat ladata niitä yhdellä
Apple ID:llä jaettavaksi useille Käyttäjille Sinulle ja puolestasi.
Tässä Luettelossa 3:
”Sisältökoodit” tarkoittaa aakkosnumeerisia sisältökoodeja, jotka Apple on luonut ja jaellut Mukautetun
apin jakelun asiakkaille ja jotka Käyttäjä voi lunastaa Muokatun apin lisensoidun kopion lataamiseksi.
”Mukautettu appi” sisältää myös kaikki sallitut lisätoiminnot, sisällön tai palvelut, jotka olet myynyt
Mukautetusta apista Apin sisäisen osto-ohjelmointirajapinnan avulla.
"Käyttäjällä" tarkoitetaan henkilöä tai tilin perijää, jolla on institutionaalisen ostajan, institutionaalisen
järjestelmänvalvojan, joka on vastuussa jaettujen laitteiden asennusten hallinnasta, lupa käyttää Mukautettua
appia, sekä valtuutettuja institutionaalisia ostajia itse, mukaan lukien Applen hyväksymät oppilaitokset,
jotka voivat hankkia Mukautetut apit työntekijöidensä, edustajiensa ja tytäryhtiöidensä käyttöön.
”Lisensoitu appi” sisältää kaiken ohjelmistoapissa tarjotun sisällön, toiminnot, laajennukset, tarrat tai palvelut.
”Lisensoidut appitiedot” sisältää Mukautettuihin appeihin liittyvät Lisensoidut appitiedot.
”Volyymisisältöpalvelu” tarkoittaa Applen ohjelmaa, joka tarjoaa mahdollisuuden hankkia Mukautettuja
appeja ja ostaa Lisensoituja appeja irtotavarana volyymisisällön ehtojen ja ohjelmavaatimusten mukaisesti.
”Mukautetun apin jakelun asiakas” tarkoittaa kolmatta osapuolta, joka on rekisteröity Applen
Volyymisisältöpalveluun ja/tai Mukautettuun appien jakeluun.
”Sinä” sisältää App Store Connect -käyttäjät, jotka olet valtuuttanut lähettämään Lisensoituja appeja
ja niihin liittyviä metatietoja puolestasi.
1.2

Edistettäessä Applen tämän Luettelon 3 Osan 1.1 mukaista nimitystä valtuutat ja ohjeistat Applen:

(a) markkinoida, pyytää ja hankkia tilauksia puolestasi Mukautetuille apeille Mukautettujen appien
jakeluasiakkailta, jotka olet tunnistanut Sinun ja niihin liittyvien Käyttäjien kanssa App Store Connect työkalussa määritetyillä alueilla;
(b) tarjota sinulle isännöintipalveluja Mukautettujen appien tallentamisen ja Käyttäjille pääsyn
mahdollistamiseksi ja sallia tällaisten Mukautettujen appien isännöinti kolmannelle osapuolelle
yksinomaan tiettyjen Applen lisensoimien ohjelmistojen yhteydessä;
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(c) kopioida, muotoilla ja muuten valmistella Mukautettuja appeja Käyttäjien hankkimista ja lataamista varten,
mukaan lukien tietoturvaratkaisun ja muiden Sopimuksessa yksilöityjen optimointien lisääminen;
(d) sallimaan tai, Volyymisisältöjen ostoon sisältyvien rajat ylittävien siirtojen yhteydessä, järjestämään
Käyttäjien pääsyn ja uudelleenpääsyn Mukautettujen appien kopioihin, niin että Käyttäjät voivat hankkia ja
sähköisesti ladata kyseiset kehittämäsi Mukautetut apit, Lisensoidut appitiedot ja niihin liittyvät metatiedot
Käyttäjille Mukautetun apin jakelusivustolta. Lisäksi valtuutat täten Mukautettujen appiesi jakelun tämän
Luettelon 3 mukaisesti seuraavien käyttöön: (i) useat käyttäjät, kun Mukautetun apin ostaa yksittäinen
instituutioasiakas Volyymisisältöpalvelun kautta Käyttäjiensä käyttöön ja/tai asennettavaksi laitteisiin, joihin ei
liity Apple ID:tä ja jotka ovat kyseisen instituutioasiakkaan omistuksessa tai hallinnassa volyymisisällön ehtojen
ja ohjelmavaatimusten mukaisesti; ja (ii) Käyttäjän tilin perijät, jotka ovat kelvollisia käyttämään Lisensoitua
appiasi sekä siihen liittyviä tietoja ja metatietoja, jotka on tallennettu iCloudiin, sivulla
https://support.apple.com/kb/HT212360 olevan kuvauksen mukaisesti;
(e) laskut ostohinnasta, jonka Mukautettujen appien jakeluasiakkaat maksavat Mukautetuista apeista;
(f) käyttää (i) näyttökuvia ja / tai enintään 30 sekunnin otteita Mukautetuista apeista; (ii) Mukautettuihin
appeihin liittyvät tavaramerkit ja logot; ja (iii) Lisensoitujen appien tiedot markkinointitarkoituksiin
markkinointimateriaaleissa ja ajoneuvonäyttöjen yhteydessä, lukuun ottamatta niitä Mukautettujen
appien, tavaramerkkien tai logojen tai Mukautettujen appien osia, joita sinulla ei ole oikeutta käyttää
myynninedistämistarkoituksiin ja jotka tunnistat kirjallisesti sinä aikana, kun olet toimittanut Mukautetut apit
Applelle Tämän Luettelon 3 Osan 2.1 mukaisesti ja käyttää kuvia ja muuta materiaalia, jonka toimitat Applelle
Applen kohtuullisesta pyynnöstä markkinointimateriaaleissa ja ajoneuvonäyttöjen yhteydessä; ja
(g) käyttämään muuten Mukautettuja appeja, Lisensoituja appitietoja ja niihin liittyviä metatietoja, mikä saattaa olla
kohtuullisen välttämätöntä Mukautettujen appien markkinoinnissa ja toimituksessa tämän Luettelon 3 mukaisesti.
Hyväksyt, että mitään maksuja ei makseta mistään tämän Luettelon 3 Osassa 1.2 kuvatuista oikeuksista.
1.3
Osapuolet tunnustavat ja sopivat, että heidän tämän Luettelon 3 mukainen suhteensa on nyt ja
tulevaisuudessa päämiehen ja edustajan tai tapauksen mukaan päämiehen ja asiamiehen suhde, kuten Liitteen
A Osassa 1 ja Liitteen A Osassa 2 kuvataan, ja että sinä päämiehenä olet yksin vastuussa kaikista Mukautetuista
apeista johtuvista tai niihin liittyvistä vaatimuksista ja vastuista, kuten tässä Luettelossa 3 määrätään. Osapuolet
tunnustavat ja sopivat, että Applen nimittäminen edustajaksi tai asiamieheksi tämän Luettelon 3 mukaisesti ei ole
yksinomaista. Vakuutat täten, että omistat tai hallitset tarvittavia oikeuksia nimittääksesi Applen ja Applen tytäryhtiöt
maailmanlaajuiseksi edustajaksi ja/tai asiamieheksi Mukautettujen appiesi toimittamiseksi ja että Applen ja Applen
tytäryhtiöiden tällainen nimitys ei loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia.
1.4
Tässä Luettelossa 3 "Toimitusjaksolla" tarkoitetaan ajanjaksoa, joka alkaa Sopimuksen
voimaantulopäivästä ja päättyy Sopimuksen tai sen mahdollisen uusimisen viimeisenä päivänä; edellyttäen
kuitenkin, että Applen nimittäminen edustajaksi tai asiamieheksi jatkuu Sopimuksen voimassaoloaikana
kohtuullisen asteittaisen poistamisjakson ajan, joka ei saa ylittää kolmeakymmentä (30) päivää siitä, kun
Mukautettujen appien odottava Sisältökoodi on lunastettu, ja edellyttäen, että ainoastaan Käyttäjiesi suhteen
Tämän Luettelon 3 aliosat 1.2 (b), (c) ja (d) pysyvät voimassa Sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen
jälkeen, ellet ilmoita toisin tämän Luettelon 3 osien 5.1 ja 7.2 mukaisesti.
2.

Mukautettujen appien toimittaminen Applelle

2.1
Toimitat Applelle omalla kustannuksellasi ja App Store Connect -työkalua käyttämällä Mukautettuja
appeja, Lisensoituja appitietoja ja niihin liittyviä metatietoja Applen määräämässä muodossa ja tavalla, joka
vaaditaan Mukautettujen appien toimittamiseksi Käyttäjille tämän Luettelon 3 mukaisesti, ja osoitat tämän
materiaalin Mukautetuksi apiksi App Store Connect -sivuston kautta. Metatiedot, jotka toimitat Applelle tämän
Luettelon 3 mukaisesti, sisältävät seuraavat: (i) kunkin Mukautetun apin nimi ja versionumero; (ii) Mukautetut
appien jakelun asiakkaat, jotka nimeät Mukautettujen appien valtuutetuiksi ostajiksi ja joiden Käyttäjät saavat
käyttää Sisältökoodeja; (iii) tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia koskevat ilmoitukset; (iv)
tietosuojakäytäntösi; (v) mahdollinen käyttäjän käyttöoikeussopimus (”EULA”) tämän Luettelon 3 Osan 4.2
mukaisesti ja (vi) kaikki Dokumentaatiossa ja/tai App Store Connect -työkalussa esitetyt mahdolliset
metatiedot, joita voidaan ajoittain päivittää, mukaan lukien metatiedot, jotka on suunniteltu parantamaan
Apple-tuotemerkillä varustetun sisällön hakua ja löytämistä.
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2.2 Sinä toimitat kaikki Mukautetut apit Applelle ohjelmistotyökalujen, suojatun FTP-sivuston osoitteen
ja/tai muiden Applen määräämien toimitustapojen avulla.
2.3 Vakuutat täten, että kaikki tämän Luettelon 3 mukaisesti Applelle toimittamasi Mukautetut apit on
hyväksytty vietäviksi Yhdysvalloista kaikille alueille, jotka olet määrittänyt sen Liitteen A mukaisesti kaikkien
sovellettavien lakien vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien rajoituksetta United States Export Administration
Regulations 15 C.F.R. osat 730–774. Vakuutat lisäksi, että mitkään Applelle toimittamiesi Mukautettujen appien
versiot eivät ole kansainvälisen aseiden liikennesäännösten 22 CFR Parts 120-130 alaisia ja että niitä ei ole
suunniteltu, valmistettu, muunnettu tai konfiguroitu sotilaskäyttöön tai Käyttäjille. Rajoittamatta tämän Osan
2.3 yleisyyttä vakuutat, että (i) mikään Mukautetuista apeista ei sisällä, käytä tai tue mitään tietojen salausta tai
salaustoimintoja; tai (ii) siinä tapauksessa, että Mukautettu appi sisältää, käyttää tai tukee tällaista tietojen
salausta tai salaustoimintoa, pyynnöstä toimitat Applelle PDF-kopiot Yhdysvaltain kauppaministeriön,
teollisuus- ja turvallisuusviraston antamasta vientiluokittelupäätöksestä (CCATS) tai kauppaministeriölle itse
lähetetyistä raporteista sekä PDF-kopiot muiden alueiden asianmukaisista valtuutuksista, jotka valtuuttavat
tuontiluvat tälle Lisensoidulle apille tarpeen mukaan. Ymmärrät, että Apple luottaa tässä Osassa 2.3 annettuun
vakuutukseesi salliessaan Käyttäjien käyttää ja ladata Mukautettuja appeja tämän Luettelon 3 mukaisesti. Ellei
tässä Osassa 2.3 toisin määrätä, Apple on vastuussa vientihallinnon sääntöjen vaatimusten noudattamisesta
sallimalla Käyttäjien käyttää ja ladata Mukautettuja appeja tämän Luettelon 3 mukaisesti.
2.4 Olet vastuussa kaikkien sellaisten ikärajoitusten ilmoittamisesta, jotka vaaditaan sovellettavissa hallituksen
asetuksissa, luokituslautakunnissa, palveluissa tai muissa organisaatioissa (kukin ”Arviointilautakunta”) kaikelle
video-, televisio- tai pelisisällölle tai muulle sisällölle, jota Mukautetuissa apissasi tarjotaan jokaiselle Alueen
paikkakunnalle. Tarvittaessa olet myös vastuussa sisällönrajoitustyökalujen tai iänvahvistustoimintojen
tarjoamisesta, ennen kuin annat käyttäjille pääsyn aikuisille tarkoitettuun tai muuten säänneltyyn sisältöön
Mukautetussa apissasi.
3.

Mukautettujen appien toimittaminen käyttäjille

3.1
Tunnustat ja hyväksyt, että Apple toimii edustajana ja/tai asiamiehenä Sinulle, isännöi Mukautettuja
appeja, toimittaa Sisältökoodeja Mukautetun apin jakelun asiakkaille ja sallii käyttäjien ladata Mukautettuja
appeja puolestasi. Olet kuitenkin vastuussa sellaisen sisällön tai sellaisten palvelujen isännöimisestä, jotka olet
myynyt tai toimittanut Apin sisäisen osto-ohjelmointirajapinnan avulla, lukuun ottamatta sisältöä, joka sisältyy
itse Mukautettuun appiin (eli Apin sisäinen osto vain avaa sisällön lukituksen), tai Applen isännöimää sisältöä
Ohjelmasopimuksen Osan 3.3 mukaisesti. Apple markkinoi kaikkia Mukautettuja appeja puolestasi Käyttäjien
Mukautetun apin jakelun asiakkaille hinnoilla, jotka on määritetty hintatasossa ja jotka Sinä valitset oman
harkintasi mukaan App Store Connect -työkalussa määritetystä hinnoitteluohjelmasta, jota Apple voi päivittää
aika ajoin. Voit muuttaa minkä tahansa Mukautetun apin hintatasoa milloin tahansa oman harkintasi mukaan
App Store Connect -työkalussa määritetyn hinnoitteluohjelman mukaisesti. Hinnoitteluohjelmaa voidaan
päivittää ajoittain. Edustajana ja/tai asiamiehenä Apple on yksin vastuussa kaikkien sellaisten hintojen
keräämisestä, jotka Mukautetun apin jakelun asiakkaat maksavat Mukautetuista apeista, jotka kyseiset
Käyttäjät ovat hankkineet tämän Luettelon 3 mukaisesti.
3.2 Jos Mukautettujen appien myyntiin tai toimittamiseen kenellekään Käyttäjälle sovelletaan myynti-, käyttö-,
tuote- ja palveluveroja, arvonlisäveroa, teleliikenneveroa tai muita vastaavia veroja tai maksuja sovellettavan lain
mukaan, vastuu keräämisestä ja veron palautuksesta Mukautettujen appien myynnistä Käyttäjille määritetään tämän
Luettelon 3 Liitteen B mukaisesti. Luetteloa päivitetään aika ajoin App Store Connect -sivuston kautta. Olet yksin
vastuussa tarkkojen tietojen valitsemisesta ja ylläpidosta Lisensoitujen appien veroluokitukseen App Store Connect sivuston kautta, jota voidaan päivittää ajoittain. Tällaista veroluokitusta sovelletaan Lisensoitujen appien myyntiin ja
toimitukseen. Kaikki muutokset, jotka teet Lisensoitujen appien veroluokitukseen, tulevat voimaan Lisensoitujen
appien tulevan myynnin jälkeen, kun Apple on käsitellyt oikaisun kohtuullisen ajan kuluessa. Lisensoitujen appien
veroluokitukseen tekemäsi muutokset eivät koske mitään Lisensoitujen appien myyntiä, joka tapahtuu ennen kuin
Apple on käsitellyt veroluokittelusi mukautuksen.
Jos veroviranomainen pitää Lisensoitujen appiesi veroluokitusta virheellisenä, olet yksin vastuussa
verovaikutuksista. Jos Apple katsoo kohtuullisessa harkinnassaan, että Lisensoitujen appien veroluokittelu
on virheellistä, Apple pidättää oikeuden pitää hallussaan sinulle velkasitoumuksia siihen asti, kunnes korjaat
veroluokituksen. Veroluokituksen korjaamisen jälkeen Apple vähentää epätarkkuuksista johtuvat sakot ja korot
ja lähettää sinulle jäljellä olevat summat, jotka Apple on sinulle luottamuksellisina pitänyt, ilman korkoa tämän
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Luettelon 2 määräysten mukaisesti. Sinun on korvattava ja pidettävä Apple vahingoittumattomana veroviranomaisen
kaikista vaatimuksista myynnin, käytön, tavaroiden ja palvelujen, arvonlisäveron, teleliikenneveron tai muun veron tai
maksun alimaksusta ja ylimaksusta sekä mahdollisista seuraamuksista ja/tai koroista.
3.3 Edistääkseen osapuolten verovelvollisuutta koskevia velvoitteita Apple vaatii, että noudatat tämän
Luettelon 3 Liitteessä C tai App Store Connectissa lueteltuja vaatimuksia, riippuen muun muassa (i)
asuinalueestasi ja (ii) valitsemistasi alueista, joilla haluat Applen sallivan Mukautettujen appien käytön ja
myynnin. Siinä tapauksessa, että Apple kerää minkä tahansa Mukautetun appisi ostohintaa vastaavat summat,
ennen kuin olet toimittanut Applelle tämän Luettelon 3 Liitteen C mukaan vaaditut veroasiakirjat, Apple voi olla
palauttamatta kyseisiä summia Sinulle ja pidättää ne puolestasi, kunnes olet toimittanut Applelle vaaditut
veroasiakirjat. Saatuaan kaikki vaaditut veroasiakirjat sinulta Apple lähettää Sinulle kaikki Applen pidättämät
summat ilman korkoa tämän Luettelon 3 Osan 3.3 määräysten mukaisesti.
3.4 Apple on oikeutettu seuraaviin palkkioihin korvauksena palveluistaan edustajana ja/tai asiamiehenä
tämän Luettelon 3 mukaisesti:
Mukautettujen appien myynnistä Mukautettujen appien jakeluasiakkaille Applella on oikeus provisioon, joka on 30
prosenttia (30 %) jokaisen Mukautettujen appien jakeluasiakkaan maksamasta hinnasta. Ainoastaan sellaisten
asiakkaiden tilausten automaattista uusimista varten, jotka on tehty asiakkaille ja jotka ovat kertyneet yli yhden
vuoden maksullisesta tilauspalvelusta Tilausryhmässä (määritelty alla), ja huolimatta mahdollisista Säilytysjaksoista
tai uusimisen jatkoajoista Apple on oikeutettu viiteentoista prosenttiin (15 %) kaikista hinnoista, jotka kukin käyttäjä
maksaa jokaisesta seuraavasta uusimisesta. Säilytysjakso viittaa ajanjaksoon asiakkaan tilauksen päättymisen
(esimerkiksi peruutuksen tai maksamatta jättämisen vuoksi) ja uuden tilauksen alkamisen välillä samassa
Tilausryhmässä, edellyttäen että kyseinen aika on enintään 60 päivää. Tämä voi muuttua. Uusimisen jatkoaika
tarkoittaa aikaa, jolla siirrät asiakkaan tilauksen uusimispäivämäärää ilman lisämaksuja. Määritettäessä palkkioita,
joihin Applella on oikeus tämän Osan 3.4 nojalla, Mukautettujen appien jakamisasiakkaiden maksamista hinnoista on
vähennettävä kaikki kerätyt verot, kuten tämän Luettelon 3 Osassa 3.2 säädetään.
Ellei tämän Luettelon 3 Osassa 3.2 toisin määrätä, Apple on oikeutettu Osan 3.4 mukaisiin palkkioihin alentamatta
veroja tai muita valtion maksuja, mukaan lukien kaikki verot tai muut vastaavat Sinun, Applen tai minkä tahansa
Mukautettujen appien jakamisasiakkaan velvoitteet, jotka liittyvät Mukautettujen appien toimitukseen tai käyttöön.
Applen kehittämien Lisensoitujen appien myynnistä Apple ei ole oikeutettu provisioon.
3.5 Kun Apple kerää summia keneltä tahansa Mukautettujen appien jakamisasiakkaalta tälle Mukautettujen
appien jakamisasiakkaalle toimitetun Mukautetun apin hinnasta, Apple vähentää tästä kyseisen Mukautetun apin
palkkionsa kokonaisuudessaan ja mahdolliset Applen keräämät verot Osan 3.2 ja 3.4 mukaisesti, ja lähettää Sinulle
tai myöntää mahdollisesti Sinulle hyvityksen lopuista näistä summista Applen tavanomaisten
liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti, mukaan lukien seuraavat: (i) rahalähetykset suoritetaan vain tilisiirtona; (ii)
rahalähetyksiin sovelletaan kuukausittaisia rahalähetysten vähimmäismääriä; (iii) rahalähetykset vaativat Sinua
toimittamaan tiettyjä rahalähetyksiin liittyviä tietoja App Store Connect -sivustolla; ja (iv) jollei edellä mainituista
vaatimuksista muuta johdu, rahalähetykset suoritetaan viimeistään neljänkymmenenviiden (45) päivän kuluttua
sen kuukausijakson päättymisestä, jonka aikana Apple vastaanotti vastaavan summan Käyttäjältä. Viimeistään
neljänkymmenenviiden (45) päivän kuluttua kunkin kuukausittaisen jakson päättymisestä Apple antaa Sinulle App
Store Connect -sivustolla riittävän yksityiskohtaisen myyntiraportin, jotta voit tunnistaa kyseisenä kuukautena
myydyt Mukautetut apit ja kokonaissumman, jonka Apple lähettää Sinulle. Täten tunnustat ja hyväksyt, että Apple
on tämän Osan 3.5 mukaisesti oikeutettu palkkioon minkä tahansa Mukautetun apin toimittamisesta kenelle tahansa
Mukautettujen appien jakamisasiakkaalle, vaikka Apple ei pystyisi keräämään kyseisen Mukautetun apin hintaa
kyseiseltä Mukautettujen appien jakamisasiakkaalta. Siinä tapauksessa, että Applen keneltä tahansa Mukautettujen
appien jakamisasiakkaalta mistä tahansa Mukautetusta apista saama ostohinta on muuna valuuttana kuin Applen ja
Sinun välillä sovittuna rahansiirtovaluuttana, kyseisen Mukautetun apin ostohinta muunnetaan rahansiirtovaluutaksi
ja määrä, jonka Apple lähettää Sinulle, määritetään toimitusjaksolle vahvistetun valuuttakurssin mukaisesti, joka
näkyy App Store Connect -työkalussa, jota päivitetään ajoittain tämän Luettelon 3 Osan 3.1 mukaisesti. Apple voi
tarjota App Store Connect -palvelussa keinot, joiden avulla voit määrittää ensisijaisen valuutan pankkitilille, jonka
olet määrittänyt rahalähetysten vastaanottamiseen (”Määritetty valuutta”). Apple voi pyytää, että Applen pankki
muuntaa kaikki rahalähetykset, jotka ovat minä tahansa muuna rahanvaihtovaluuttana kuin Määritettynä valuuttana,
Määritetyksi valuutaksi ennen rahansiirtoa sinulle. Hyväksyt, että mahdolliset valuutanvaihtoerot tai Applen pankin
perimät maksut voidaan vähentää tällaisista rahalähetyksistä. Olet edelleen vastuussa kaikista maksuistasi
(esimerkiksi pankkisiirtomaksuista), jotka pankkisi tai välittäjäpankit veloittavat pankkisi ja Applen pankin välillä.
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3.6 Siinä tapauksessa, että Applen myyntipalkkiosta tai minkä tahansa Mukautettujen appien
jakamisasiakkaan maksamasta Mukautetusta apista maksetaan (i) lähdevero tai vastaava vero; tai (ii) myynti-,
käyttö-, tavara- ja palveluvero, arvonlisävero, teleliikennevero tai muu vero tai maksu, joita Apple ei ole
kerännyt tämän Osan 3.2 mukaisesti; tai (iii) mikä tahansa muu vero tai muu luonteeltaan valtion maksu,
kyseisen veron tai maksun koko määrä on yksinomaan Sinun vastuullasi, eikä se vähennä palkkioita, joihin
Apple on oikeutettu tämän Luettelon 3 nojalla.
3.7 Jos Applen Sinulle suorittamasta rahalähetyksestä kannetaan lähdeveroa tai vastaavaa veroa, kyseisen
lähdeveron tai vastaavan veron koko summa on yksinomaan Sinun vastuullasi eikä vähennä palkkioita, joihin
Apple on oikeutettu tapahtumasta. Jos Apple kohtuudella uskoo, että tällainen vero on maksettava, Apple
vähentää tällaisen lähdeveron tai vastaavan veron koko summan Sinulle maksettavasta bruttomäärästä ja
maksaa koko pidätetyn summan toimivaltaisille veroviranomaisille. Apple soveltaa mahdollista alennettua
lähdeveroprosenttia, josta määrätään missä tahansa sovellettavassa tuloverosopimuksessa, vain jos toimitat
Applelle tällaiset tuloverosopimuksen edellyttämät tai muuten Applelle tyydyttävät asiakirjat, jotka ovat riittävät
todistamaan oikeutesi alennettuun lähdeveroon. Kun pyydät oikea-aikaisesti Applelta kirjallisesti käyttäen
Applen kohtuullisesti määrittelemiä keinoja, Apple käyttää kaupallisesti käytännöllisiä toimia ilmoittaakseen
sinulle Applen pidätysmaksujen tai vastaavien verojen maksamisesta toimivaltaisille veroviranomaisille
puolestasi. Vakuutat ja pidät Applen vahingoittumattomana minkä tahansa toimivaltaisen veroviranomaisen
vaatimuksista tällaisten lähdeverojen tai vastaavien verojen alimaksamisesta sekä mahdollisista
seuraamuksista ja/tai koroista, mukaan lukien rajoituksetta virheellisestä vaatimuksesta johtuvat alimaksut
tai sinun edustamasi oikeutesi alennetun lähdeverokannan etuuteen tai oikeuden hylkääminen.
3.8 Voit tarjota automaattisesti uusiutuvia tilauksia tietyillä alueilla käyttämällä Apin sisäistä ostoohjelmointirajapintaa tämän Luettelon 3 ehtojen mukaisesti edellyttäen, että:
(a) Automaattisen uusimisen on tapahduttava viikoittain, kuukausittain, joka toinen kuukausi, kolmen
kuukauden välein, puolivuosittain tai vuosittain hinnoilla, jotka valitset App Store Connect -työkalussa.
Voit kuitenkin tarjota useita vaihtoehtoja.
(b) Luovutat käyttäjille selkeästi ja näkyvästi seuraavat tiedot automaattisesti uusittavasta tilauksestasi:
•
•
•

Automaattisesti uusittavan tilauksen nimi, joka voi olla sama kuin apin sisäinen tuotenimi
Tilauksen pituus
Tilaushinta ja tarvittaessa yksikköhinta

Linkkien tietosuojakäytäntöön ja käyttöehtoihin on oltava Lisensoidussa apissa tai Mukautetussa apissa.
(c) Sinun on täytettävä tarjous koko tilausjakson ajan markkinoidun ajan, mukaan lukien kaikki valtuuttamasi
laskutusjaksot, ja jos rikot tätä Luettelon 3 Osaa 3.8(c), valtuutat ja kehotat Applea palauttamaan Käyttäjälle
koko hinta tai mikä tahansa sen osa Applen oman harkinnan mukaan Käyttäjän kyseisestä tilauksesta
maksamasta hinnasta. Laskutusjakso viittaa ajanjaksoon, jonka aikana kehittäjät sitoutuvat tarjoamaan
maksullisen palvelun ilmaiseksi käyttäjille, jotka eivät palaudu laskutusvirheestä. Siinä tapauksessa, että Apple
palauttaa tällaisen hinnan käyttäjälle, Sinun on maksettava takaisin tai myönnettävä Applelle hyvitys, joka
vastaa kyseisen tilauksen hintaa. Ymmärrät, että Apple voi käyttää tämän Luettelon 3 Osan 7.3 mukaisia
oikeuksiaan tämän säännön toistuvien rikkomusten vuoksi.
3.9 Kun teet hintamuutoksia olemassa olevaan tilaustuotteeseen, voit päättää säilyttää nykyisten
asiakkaiden nykyisen hinnoittelun ilmoittamalla aikomuksesi App Store Connect -työkalussa. Kun korotat
nykyisten tilaajien hinnoittelua alueilla, joissa vaaditaan käyttäjän suostumus, heitä kehotetaan tarkistamaan
ja hyväksymään uusi hinta, muuten automaattinen uusintatoiminto poistetaan käytöstä.
3.10 Siltä osin kuin mainostat ja tarjoat myytäväksi automaattisia tilauksia Lisensoidussa apissa tai sen
ulkopuolella, sinun on tehtävä se kaikkien lakien vaatimusten mukaisesti.
3.11 Mukautetuista apeista ostettujen tilauspalveluiden on käytettävä Apin sisäistä ostoa, joka veloitetaan
Käyttäjän iTunes-tililtä, ei Mukautetun apin jakelun asiakastililtä.
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Apin sisäisen osto-ohjelmointirajapinnan käytön lisäksi Mukautettu appi voi lukea tai toistaa sisältöä (aikakauslehtiä,
sanomalehtiä, kirjoja, ääntä, musiikkia, videoita), jota tarjotaan Mukautetun apin ulkopuolella (kuten esimerkiksi
verkkosivustollasi) edellyttäen, että et linkitä tai markkinoi tällaisen sisällön ulkoisia tarjouksia Mukautetussa apissa.
Olet vastuussa Mukautetun apin ulkopuolella hankitun sisällön todennuksen hankinnasta.
3.12 Jos Mukautettu appisi käyttää määräaikaista sisältöä (esimerkiksi aikakauslehdet ja sanomalehdet),
Apple voi antaa sinulle Käyttäjän tiliin liittyvän nimen, sähköpostiosoitteen ja postinumeron, kun he ostavat
automaattisesti uusittavan tilauksen Apin sisäisten ostojen ohjelmointirajapinnalla edellyttäen, että kyseinen
käyttäjä suostuu tietojen toimittamiseen Sinulle, ja edellyttäen, että voit käyttää tällaisia tietoja vain omien
tuotteiden mainostamiseen ja muutoin noudattaen tiukasti julkisesti julkaistua tietosuojakäytäntöäsi, jonka
kopion on oltava olla helposti katsottavissa ja siihen on suostumus Mukautetussa apissasi. Voit tarjota
ilmaisen kannustimen tilauksen jatkamiseen, jos käyttäjä suostuu lähettämään nämä tiedot.
4.

Omistusoikeus ja käyttäjän lisensointi

4.1
Osapuolet tunnustavat ja sopivat, että Apple ei hanki mitään omistusoikeutta mihinkään Mukautetuista
apeista tai Lisensoidun apin tiedoista, ja omistusoikeus, menetysriski, vastuu Mukautetuista apeista ja niiden
hallinta ovat aina Sinulla. Apple ei saa käyttää mitään Mukautettuja appeja tai Lisensoituja appitietoja
mihinkään tarkoitukseen tai millään tavalla, paitsi mitä tässä Luettelossa 3 erikseen sallitaan.
4.2 Voit toimittaa Applelle oman käyttöoikeussopimuksen kaikista Mukautetuista apeista sillä hetkellä, kun
toimitat kyseisen Mukautetun apin Applelle, tämän Luettelon 3 Osan 2.1 mukaisesti; edellyttäen kuitenkin, että
käyttöoikeussopimus sisältää tämän Luettelon 3 Liitteessä D määritellyt vähimmäisehdot eikä ole ristiriidassa niiden
kanssa, ja sen on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja Yhdysvalloissa. Apple antaa jokaiselle Käyttäjälle, jolle
Apple antaa pääsyn tällaiseen Mukautettuun appiin, mahdollisuuden tarkistaa käyttöoikeussopimus (jos sellainen
on), kun Apple toimittaa kyseisen Mukautetun apin kyseiselle Käyttäjälle, ja Apple ilmoittaa jokaiselle Käyttäjälle, että
kyseisen Mukautetun apin käyttäjän käyttö tapahtuu käyttöoikeussopimuksen (jos sellainen on) ehtojen mukaisesti.
Siinä tapauksessa, että et toimita omaa käyttöoikeussopimustasi jostain Mukautetusta apista Applelle, tunnustat
ja hyväksyt, että kyseisen Mukautetun apin jokaiselle Käyttäjälle on sovellettava Applen tavanomaista
käyttöoikeussopimusta (joka on osa App Storen käyttöehtoja).
4.3 Täten tunnustat, että kunkin Mukautetun apin käyttöoikeussopimus on yksinomaan Sinun ja Käyttäjän välinen
ja noudattaa sovellettavaa lakia, eikä Apple ole vastuussa mistään käyttöoikeussopimuksesta tai minkäänlaisesta
käyttöoikeussopimuksen minkä tahansa ehdon rikkomisesta, johon Sinä tai ketä tahansa Käyttäjä syyllistytte.
5.

Sisältörajoitukset ja ohjelmistoluokitus

5.1
Vakuutat ja takaat, että: (a) Sinulla on oikeus tehdä tämä Sopimus, jäljentää ja levittää jokaista Mukautettua
appia ja valtuuttaa Apple sallimaan Käyttäjien ladata ja käyttää kutakin Mukautetuista apeista ainakin yhden
Mukautetun apin jakelusivuston kautta; (b) mikään Mukautetuista apeista tai Applen tai Käyttäjien sallimasta
näiden Mukautettujen appien käytöstä ei loukkaa minkään muun henkilön, yrityksen tai muun tahon patenttia,
tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta tai muuta henkistä omaisuutta tai sopimusoikeuksia, ja että et lähetä
Mukautettuja appeja Applelle yhden tai useamman kolmannen osapuolen puolesta muutoin kuin lisenssillä ainakin
yhdestä Mukautetun apin jakelun asiakkaalta; (c) kutakin Mukautettua appia on lupa jakaa, myydä ja käyttää, viedä
ja tuoda kussakin maassa, jonka olet määrittänyt tämän Luettelon 3 Osan 2.1 mukaisesti näiden alueiden lakien ja
asetusten ja kaikkien sovellettavien vienti-/tuontisäännösten mukaisesti; (d) mikään Mukautetuista apeista ei sisällä
mitään säädytöntä, loukkaavaa tai muuta materiaalia, joka on kielletty tai rajoitettu minkä tahansa sellaisen alueen
lakien tai asetusten nojalla, jonka valitset tämän Luettelon 3 Osan 2.1 mukaisesti; (e) kaikki App Store Connect työkalun avulla antamasi tiedot, mukaan lukien kaikki Mukautettuja appeja koskevat tiedot, ovat paikkansapitäviä
ja että jos tällaiset tiedot lakkaavat olemasta paikkansapitäviä, päivität ne nopeasti tarkoiksi käyttämällä App Store
Connectia; ja (f) jos syntyy kiista Mukautettujen appien sisällöstä tai immateriaalioikeuksien käytöstä Mukautettujen
appien jakelusivustolla, sitoudut sallimaan Applen jakavan yhteystietosi riitauttajan kanssa ja seurata Applen
appikisaprosessia yksinoikeudella ja ilman että mikään osapuoli luopuu laillisista oikeuksistaan.
5.2 Sinun on käytettävä App Store Connect -apissa määritettyä ohjelmistojen luokitustyökalua toimittamaan
tietoja jokaisesta Mukautetusta apista, jonka toimitat Applen markkinoinniksi ja täyttämiseksi Mukautettujen
appien jakelusivustojen kautta tämän Luettelon 3 mukaisesti, jotta voit antaa luokituksen kullekin tällaiselle
Mukautetulle apille. Määritettäessä luokitusta kullekin Mukautetulle apille Sinun on pyrittävä parhaasi mukaan
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toimittamaan oikeat ja täydelliset tiedot kyseisen Mukautetun apin sisällöstä ohjelmiston luokitustyökalun
avulla. Tunnustat ja hyväksyt, että Apple luottaa: (i) vilpittömyyteesi ja ahkeruutesi toimittaessasi pyydetyt
tiedot tarkasti ja täydellisesti jokaisesta Mukautetusta apista; ja (ii) tämän Osan 5.1 mukaisiin vakuutuksiisi ja
takuihisi, kun asetat kyseisen Mukautetun apin Käyttäjien ladattavaksi jokaisella alla mainitsemallasi alueella.
Lisäksi annat Applelle luvan korjata minkä tahansa sellaisen Mukautetun appisi luokitus, jolle on annettu väärä
luokitus; ja hyväksyt kaikki tällaiset korjatut luokitukset.
5.3 Siinä tapauksessa, että mikä tahansa tässä nimeämäsi alue tarvitsee minkä tahansa valtion tai toimialan
sääntelyviraston hyväksynnän tai luokituksen minkä tahansa Mukautetun apin ehtona kyseisen Mukautetun
apin jakelulle, myynnille ja/tai käytölle, hyväksyt, että Apple voi päättää olla asettamatta kyseistä Mukautettua
appia kyseisen alueen Mukautetun appijakelun asiakkaiden ostettavaksi ja/tai ladattavaksi miltä tahansa
Mukautetun apin jakelusivustolta.
5.4 Lapsille suunnattuja tai muuten todennäköisesti lapsia kiinnostavia Mukautettuja appeja, jotka
painostavat lapsia tekemään ostoksia (mukaan lukien muun muassa lauseet ”osta nyt” tai ”päivitä nyt”) tai
suostuttelemaan muita tekemään ostoksia, ei pitäisi asettaa saataville millään Alueella, joka on pitänyt tällaisia
markkinointikäytäntöjä laittomina. Hyväksyt nimenomaisesti ja suostut ottamaan täyden vastuun siitä, että
Mukautetut appisi noudattavat sovellettavia lakeja tämän Luettelon 3 Osan 5.1(c) mukaisesti, mukaan lukien
rajoituksetta kuluttajansuoja-, markkinointi- ja pelilait. Lisätietoja Euroopan unionin maiden oikeudellisista
vaatimuksista on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfairtrade/index_en.htm.
6.

Vastuu ja korvausvelvollisuus

6.1
Apple ei ole vastuussa Mukautettujen appien asennuksesta ja/tai käytöstä kenenkään Käyttäjän
toimesta. Olet yksin vastuussa kaikista tuotteen takuista, Käyttäjän auttamisesta ja tuotetuesta jokaiselle
Mukautetulle apille.
6.2 Sinä olet yksin vastuussa, eikä Applella ole minkäänlaista vastuuta mistään Mukautetuista apeista ja/tai niistä
johtuvista vaatimuksista, vastuista, tappioista, vahingoista ja kuluista, jotka aiheutuvat näiden Mukautettujen appien
käytöstä Käyttäjien toimesta, mukaan lukien muun muassa: (i) takuun rikkomista koskevat vaateet riippumatta siitä,
onko se käyttöoikeussopimuksessa täsmennetty tai sovellettavan lain mukaan vahvistettu; (ii) tuotevastuuta
koskevat vaateet; ja (iii) vaateet, että mikä tahansa Mukautetuista apeista ja/tai Käyttäjän hallussapito tai käyttö
kyseisissä Mukautetuissa apeissa loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia.
6.3 Siinä tapauksessa, että Apple saa keneltä tahansa Käyttäjältä ilmoituksen tai vaatimuksen, jossa: (i)
Käyttäjä haluaa peruuttaa minkä tahansa Mukautetun apin lisenssin yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa
päivästä, jona kyseinen Käyttäjä on ladannut kyseisen Mukautetun apin, tai automaattisesti uusittavan
tilausjakson päättymisestä Osan 3.8 mukaisesti, jos tällainen aika on alle yhdeksänkymmentä (90) päivää; tai
(ii) Mukautettu appi ei noudata määrityksiäsi, tuotetakuutasi tai minkä tahansa sovellettavan lain vaatimuksia,
Apple voi palauttaa Mukautetun apin jakelun asiakkaalle ja/tai Käyttäjälle Käyttäjän kyseisestä Mukautetusta
apista maksaman hinnan kokonaisuudessaan. Siinä tapauksessa, että Apple palauttaa tällaisen hinnan
käyttäjälle, Sinun on maksettava takaisin tai myönnettävä Applelle hyvitys, joka vastaa kyseisen Mukautetun
apin hintaa. Siinä tapauksessa, että Apple saa maksupalveluntarjoajalta ilmoituksen tai vaatimuksen siitä,
että Käyttäjä on saanut hyvityksen Lisensoidusta apista, Sinun on palautettava tai myönnettävä Applelle
hyvityssumma, joka vastaa kyseisen Lisensoidun apin hintaa.
7.

Sopimuksen päättyminen

7.1
Tämä Luettelo 3 ja kaikki Applen tämän Sopimuksen mukaiset velvoitteet päättyvät, kun Sopimus
päättyy tai irtisanotaan. Tällaisesta irtisanomisesta huolimatta Applella on oikeus seuraaviin: (i) kaikki palkkiot
kaikista Sisältökoodeista, jotka ovat lunastettavissa Mukautettujen appien kopioiksi ja jotka on toimitettu
Muokatun appijakelun asiakkaille ennen irtisanomispäivää (mukaan lukien tämän Osan 1.4 mukainen
asteittainen poistamisjakso); ja (ii) Applen Muokatun appijakelun asiakkaille ja/tai Käyttäjille maksamien
hyvitysten palauttaminen joko ennen irtisanomispäivää tai sen jälkeen tämän Luettelon 3 Osan 6.3 mukaisesti.
Kun sopimus irtisanotaan, Apple voi pidättää kaikki sinulle maksettavat maksut ajaksi, jonka Apple pitää
kohtuullisena, jotta voidaan laskea ja korvata Mukautettujen appien jakeluasiakkaan ja/tai Käyttäjän hyvitykset.
Jos Apple milloin tahansa toteaa tai epäilee, että sinä tai kuka tahansa kehittäjä, johon olet yhteydessä, olette
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sitoutuneet tai kehottaneet tai osallistuneet muiden kehittäjien kanssa osallistumaan epäilyttävään,
harhaanjohtavaan, petolliseen, sopimattomaan, laittomaan tai epärehelliseen toimintaan tai laiminlyöntiin,
Apple voi pidättää maksuja sinulle tai muille kehittäjille.
7.2
Jos Sinulla ei ole enää laillista oikeutta levittää Mukautettuja appeja tai valtuuttaa Applea sallimaan käyttäjien
pääsyn kyseisiin Mukautettuihin appeihin tämän Luettelon 3 mukaisesti, Sinun on ilmoitettava asiasta viipymättä
Applelle ja peruutettava kyseiset Mukautetut apit App Storesta App Store Connect -työkalujen avulla; edellyttäen
kuitenkin, että tällainen peruuttaminen tämän Osan 7.2 mukaisesti ei vapauta sinua tämän Luettelon 3 mukaisista
velvollisuuksistasi Applelle tai mistään vastuusta Applelle ja/tai muille Käyttäjille näiden Mukautettujen appien suhteen.
7.3
Apple pidättää oikeuden lopettaa Mukautettujen appien markkinoinnin, tarjoamisen ja Mukautetun appien
jakelupalvelun asiakkaiden ostamisen ja lataamisen sallimisen Käyttäjille milloin tahansa, mistä tahansa syystä tai
ilman syytä, ilmoittamalla Sinulle irtisanomisilmoituksesta. Rajoittamatta tämän Osan 7.3 yleisyyttä hyväksyt, että
Apple voi lopettaa joidenkin tai kaikkien Mukautettujen appien markkinoinnin ja lataamisen sallimisen Käyttäjille,
jos Apple kohtuudella uskoo, että: (i) näitä Mukautettuja appeja ei ole sallittua vientihallinnon sääntöjen tai muiden
rajoitusten mukaisesti viedä yhteen tai useampaan alueista, jotka on määritetty Liitteessä A; (ii) kyseiset Mukautetut
apit ja/tai Käyttäjän näiden Mukautettujen appien hallussapito ja/tai käyttö loukkaa kolmansien osapuolten
patentteja, tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia tai muita immateriaalioikeuksia; (iii) näiden
Lisensoitujen appien jakelu ja/tai käyttö rikkoo sovellettavaa lakia millä tahansa alueella, jonka valitset tämän
Luettelon 3 Osan 2.1 mukaisesti; (iv) olet rikkonut Sopimuksen, tämän Luettelon 2 tai muun dokumentaation ehtoja,
mukaan lukien rajoituksetta App Storen tarkistusohjeet; (v) MMukautetut appisi rikkovat tämän Luettelon 3 Osaa 5.4
mukaan lukien rajoituksetta, kun sääntelyviranomainen ilmoittaa väitetystä rikkomuksesta tai (vi) Sinuun tai Sinua tai
yritystäsi edustavaan tahoon kohdistuu sanktioita millä tahansa alueella, jossa Apple toimii. Applen päätös lakata
sallimasta minkä tahansa Mukautetun apin markkinoinnin ja lataamisen tämän Osan 7.3 mukaisesti ei vapauta sinua
tämän Luettelon 3 mukaisista velvoitteistasi.
7.4 Voit peruuttaa minkä tahansa tai kaikki Mukautetut apit Mukautetun apin jakelusivustolta milloin tahansa
ja mistä tahansa syystä käyttämällä App Store Connect-sivustossa olevia työkaluja, paitsi että Käyttäjiesi
suhteen valtuutat ja kehotat Applea täyttämään Käyttäjien odottavat Sisältökoodin lunastuspyynnöt ja tämän
Luettelon 3 kohdat 1.2(b), (c) ja (d), jotka säilyvät voimassa myös Sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen
jälkeen, ellet ilmoita toisin tämän Luettelon 3 Osien 5.1 ja 7.2 mukaisesti.
8.

Juridiset seuraukset

Tällä Luettelolla 3 vahvistetulla suhteella Sinun ja Applen välillä voi olla Sinulle merkittäviä juridisia ja/tai
verotuksellisia seurauksia. Ymmärrät ja hyväksyt, että Sinun vastuullasi on neuvotella juridisten ja verotuksen
neuvonantajien kanssa juridisten velvoitteidesi ja verovelvoitteidesi suhteen.
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