MyFord® Mobilen käyttöehdot
MyFord® Mobile on älypuhelinsovellus (jäljempänä "Sovellus") ja verkkosivusto, jonka avulla
auton toimintoja ja matkan suunnittelutoimintoja voidaan käyttää auton ulkopuolella. MyFord®
Mobilen julkaisija on Ford Motor Company, jonka osoite on 1 American Road, Dearborn,
Michigan 48126 United States of America (jäljempänä "Ford") ja joka hallinnoi MyFord® Mobilea
paikallisen Fordin tytäryhtiön (mukaan lukien paikallinen Ford-yhtiösi, jonka tiedot ovat
jäljempänä kohdassa 7(b)) ohjeistuksen mukaisesti.
MyFord® Mobile on saatavana tiettyihin Fordin ja sen tytäryhtiöiden valmistamiin
asianmukaisesti varusteltuihin sähköautoihin, jotka on tarkoitettu myytäväksi ja käytettäväksi
Yhdysvalloissa (Yhdysvaltojen territorioita lukuun ottamatta), tietyillä Euroopan markkina-alueilla
ja Kanadassa. MyFord® Mobilen ja sen palvelujen ja toimintojen (jäljempänä "Toiminnot")
käytössä ja käsittelyssä on noudatettava näitä Käyttöehtoja ja kaikkia siihen liittyviä käytäntöjä
ja ohjeita, kuten yksityisyyskäytäntöä osoitteessa www.MyFordMobile.com (PohjoisAmerikassa) tai www.MyFordMobile.eu (Euroopassa), MyFord® Mobile -sovelluksen
Yksityisyyskäytäntöä ja lisenssisopimuksia (jäljempänä yhteisesti "Käyttöehdot").
Jos sähköautossa on telematiikan ohjausmoduuli (sisäinen modeemi), autossa voidaan käyttää
seuraavia MyFord® Mobilen Toimintoja:
• latauksen ohjelmointi
• auton hallinta
• auton ilmoitukset ja hälytykset.
1. Käyttöehtojen hyväksyminen ja muuttaminen
a. Käyttöehtojen hyväksyminen
Hyväksymällä nämä ehdot sitä kysyttäessä sinä (jäljempänä "Käyttäjä" tai viittaukset
sinuun) sitoudut noudattamaan näitä Käyttöehtoja siitä riippumatta, oletko lukenut ne.
Jos et hyväksy näitä Käyttöehtoja, et voi käyttää tai aktivoida MyFord® Mobilen
Toimintoja. Näiden Käyttöehtojen hyväksyminen ja niihin liittyviin velvoitteisiin
sitoutuminen edellyttää, että olet vähintään 18-vuotias tai täysi-ikäinen asuinmaasi,
osavaltiosi tai -provinssisi täysi-ikäisyyssäädösten perusteella. Sitoudut tiedottamaan
näistä Käyttöehdoista kaikille muille auton kuljettajille ja matkustajille ja
edellyttämään, että nämä hyväksyvät nämä Käyttöehdot. Olet yksin vastuussa
MyFord® Mobilen ja sen Toimintojen käytöstä autoosi liittyen, vaikka et olisi itse
käyttänyt MyFord® Mobilea tai sen Toimintoja tai vaikka ilmoittaisit niiden käytön
tapahtuneen ilman lupaasi. Sinulla on oikeus lopettaa MyFord® Mobilen käyttö oman
harkintasi milloin tahansa ilman mitään seurauksia.
Aktivoimalla MyFord® Mobilen ja käyttämällä sitä vakuutat, että sinulla on voimassa oleva
asuinmaansa kelvollinen ajokortti.

b. Käyttöehtojen muuttaminen
Fordilla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja oman harkintansa mukaan ilman erillistä ilmoitusta.
Tällaiset muutokset tulevat voimaan heti, kun ne julkaistaan. Jos muutamme näitä ehtoja,
ilmoitamme sinulle muutoksista. Jos muutoksilla on merkittävä vaikutus käsittelyn luonteeseen tai
muutoin merkittävä vaikutus sinulle, kerromme muutoksista niin ajoissa, että voit käyttää
oikeuksiasi (esim. vastustaa käsittelyä). Jos et hyväksy näitä Käyttöehtoja tai niihin tehtyjä
muutoksia, lopeta MyFord® Mobilen käyttö välittömästi.
c. Käyttöehtojen kopion säilyttäminen
Jos haluat säilyttää kopion näistä Käyttöehdoista, voit tallentaa tai tulostaa kopion osoitteesta
https://www.myfordmobile.com/legal/index.html.
d. MyFord® Mobilen muuttaminen
Fordilla on oikeus muuttaa MyFord® Mobilen sisältöä milloin tahansa siitä erikseen
ilmoittamatta. Tietopalvelujen käytettävyyteen, hintaan ja laatuun vaikuttavia tekijöitä on useita.
Tämän takia Ford pidättää oikeuden muuttaa, uudelleenjärjestellä, lisätä ja poistaa sisältöä ja
Toimintoja ilman rajoituksia siitä erikseen ilmoittamatta. Sinulla on oikeus peruuttaa MyFord®
Mobile -tilauksesi, mikäli et hyväksy jotakin muutosta jostakin syystä. MyFord® Mobilen ja sen
Toimintojen käytön jatkaminen niihin tehtyjen muutosten jälkeen on osoitus kyseisten muutosten
hyväksymisestä.
2. Palvelut
a. Palvelujen rekisteröiminen
MyFord® Mobilen Toimintojen käyttäminen edellyttää, että aktivoit MyFord® Mobile -tilin. Voit
luoda MyFord® Mobile -tilin osoitteessa www.MyFordMobile.com (Pohjois-Amerikassa) tai
www.MyFordMobile.eu (Euroopassa) tai mobiililaitteesi MyFord® Mobile -sovelluksessa
käyttämällä kelvollista sähköpostiosoitetta, johon haluat yhdistää MyFord® Mobile -tiliisi.
MyFord® Mobile -tilin aktivoiminen edellyttää autosi valmistenumeron (VIN-koodin) tai radion
elektronisen sarjanumeron (jonka voi tarkistaa radiovalikosta) rekisteröimistä. Jos olet
ensimmäinen henkilö, joka liittää autosi VIN-koodin MyFord® Mobile -tiliin sisäisen modeemin
avulla, sinun on vahvistettava liitos autossa näkyvien kehoteviestien mukaisesti. Tilin omistaja voi
lisätä uusia käyttäjiä tililleen. Jos auto, jonka VIN-koodin liität MyFord® Mobile -tiliisi, ei ole
omistamasi tai vuokraamasi auto, sinun on vahvistettava, että sinulla on auton käyttöoikeus ja
oikeus sitoutua tähän sopimukseen sillä perusteella. Tilauksen voi siirtää auton uudelle
kelvolliselle omistajalle. Voit tarvittaessa poistaa auton ja sähköpostiosoitteesi liitoksen, jolloin
uusi omistaja voi liittää auton uuteen sähköpostiosoitteeseen MyFord® Mobile -sovelluksen
avulla. Tilin luonnin yhteydessä määrittämiäsi tunnistetietoja voidaan käyttää myös tietyillä
Lincoln-sivustoilla ja muilla Ford Motor Companyn sivustoilla.
b. Sisäisen modeemin ohjelmistopäivitykset

Osana MyFord® Mobilen sisäisen modeemin tilauspalvelua Ford voi etäpäivittää modeemin ja/tai
auton käyttöjärjestelmän ("Järjestelmä") ohjelmiston ("Ohjelmisto"). Sitoudut siihen, että Ford, sen
tytäryhtiöt, palveluntarjoajat ja/tai nimetyt edustajat voivat ajoittain tarkistaa Ohjelmiston version
ja/tai Järjestelmän osia autossa ja voivat etätoimittaa Ohjelmiston päivityksiä, päivitysversioita tai
lisäyksiä tai muutoksia Ohjelmistoon ilman lisäilmoitusta tai lupaa. Nämä päivitykset tai muutokset
voivat esimerkiksi lisätä turvallisuutta, tarjota parannettuja toimintoja tai ylläpitää auton oikeaa
toimintaa. Joitakin toimintoja voidaan rajoittaa tai niiden toiminta keskeyttää Ohjelmiston
päivityksiä tai muutoksia toimitettaessa. Nämä Ohjelmiston päivitykset tai muutokset voivat
vaikuttaa autoon tallennettuihin tietoihin tai poistaa niitä. Ford ei ole vastuussa Ohjelmiston
päivityksen tai muutoksen aiheuttamasta tietojen muutoksesta tai poistosta. Sitoudut käyttämään
Ohjelmiston päivityksiä tai muutoksia auton omistajan oppaasta löytyvän Loppukäyttäjän
lisenssisopimuksen (“EULA”) mukaisesti, mukaan lukien kaikki Ohjelmiston päivitysten tai
muutosten sisältämät EULA-lisäehdot.
Voit peruuttaa lupasi vastaanottaa Ohjelmiston päivityksiä tai muutoksia milloin tahansa
poistamalla auton valmistenumeron (VIN-koodin) kaikista liitetyistä MyFord® Mobile -tileistä tai
nollaamalla kaikki auton asetukset. Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea, ota yhteys Fordin
asiakaspalveluun (katso yhteystiedot Yksityisyyskäytännön osiosta 7(b)). Ford pyytää luvan
toimittaa ohjelmistopäivityksiä omasta puolestaan ja puolesta ja hallinnoi paikallinen Fordin
tytäryhtiö, johon kuuluu paikallinen Ford-yhtiö (katso paikallisen Ford-yhtiön tiedot osiosta 7(b)).
c. Maksuton palvelu
MyFord® Mobile sisältää maksuttoman tilauksen, joka alkaa auton myyntipäivästä. Sen käyttöön
vaaditaan yhteensopiva 3G-mobiiliverkkoyhteys ja se on riippuvainen 3G-verkon saatavuudesta.
Tekniikan/mobiiliverkkojen kehitys voi vaikuttaa tulevaan toiminnallisuuteen. Viesteistä ja datan
siirrosta
voidaan
veloittaa.
Katso
lisätietoja
sivustolta
www.myfordmobile.com
(PohjoisAmerikassa) tai www.MyFordMobile.eu (Euroopassa). Maksuton palvelu on saatavissa
alkuperäisille omistajille ja se voidaan siirtää seuraaville omistajille. Ford varaa oikeuden
peruuttaa yhteyspalvelun, jos:
• et ole palveluun oikeutettu
• rikot jotakin näistä ehdoista tai
• jostain muusta Fordin päättämästä syystä.
Hyvityksiä ei myönnetä, jos MyFord® Mobile peruutetaan tai verkkoyhteyspalvelut eivät ole
enää saatavissa.
d. Profiilitiedot
Voit määrittää profiilitietoja ja oletusasetuksia MyFord® Mobile -tilillesi osoitteessa
www.MyFordMobile.com (Pohjois-Amerikassa) tai www.MyFordMobile.eu (Euroopassa) tai
MyFord® Mobile -sovelluksen kautta. Voit tilata hälytyksiä ja ilmoituksia sekä tallentaa
paikkatietoja (esimerkiksi latauspisteiden sijainteja) ajo-ohjeita hakiessaan. Et saa luoda
rienaavia tai säädyttömiä nimiä. Ford pidättää oikeuden poistaa tai lopettaa palvelu, jos siinä
käytetään rienaavia tai säädyttömiä nimiä, ja Fordilla on oikeus oman harkintansa mukaan
päättää, mitä nimiä pidetään rienaavina ja säädyttöminä. Euroopassa asuvien on

huomioitava, että Toimintojen ja pyydettyjen palvelujen käyttämistä varten kaikki
profiilitietosi siirretään pois Euroopan talousalueelta (jäljempänä "ETA-alue"), niitä
käsitellään Yhdysvalloissa ja ne tallennetaan Yhdysvaltoihin ja luovutetaan Fordin ja
muiden yritysten, kuten Fordin palveluntarjoajien, käyttöön Yhdysvalloissa. Ford on
USA:n Safe Harbor -sääntöjen mukainen sertifioitu henkilötietojen käsittelijä ja Ford
edellyttää käyttämiään palveluntarjoajia suojaamaan tiedot vähintään yhtä tehokkaasti.

e. Tilien ja palvelujen muuttaminen, rajoittaminen ja irtisanominen
Ford pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta
• irtisanoa tilejä tai rajoittaa niiden käyttöä
• muokata palvelua, rajoittaa sen käyttöä tai lopettaa sen siitä erikseen ilmoittamatta
• poistaa sisältöä tai muokata sitä.
Omistaja on vastuussa MyFord® Mobile -tilin poistamisesta tai siirtämisestä. Sinä ja
jälleenmyyjäsi vastaatte kaikista palveluvarauksista ja niihin liittyvistä auton palveluista ja niihin
sovelletaan jälleenmyyjän palvelukäytäntöä. Aktivoituasi MyFord® Mobilen voit poistaa tilisi
käytöstä palauttamalla tehdasasetukset, poistamalla tiliin liittyvien autojen tiedot tai siirtämällä tilin
toiselle käyttäjälle ja poistamalla tililtä omat tietosi osoitteessa www.MyFordMobile.com (PohjoisAmerikassa) tai www.MyFordMobile.eu (Euroopassa). Jos auto ja sen VIN-koodi ovat aiemmin
omistettuja, suosittelemme, että poistat auton liitoksen aiempiin MyFord® Mobile -tileihin
nollaamalla kaikki auton asetukset, kun olet saanut auton haltuusi.
f. Veloitukset
MyFord® Mobile on maksuton. MyFord® Mobilen käyttö voi kuitenkin edellyttää
matkapuhelimen puhe- ja datayhteyden käyttämistä, mikä voi olla maksullista.
3. Laajuus ja saatavuus
a. Saatavuus Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Kanadassa
MyFord® Mobile on saatavana Yhdysvalloissa (lukuun ottamatta Yhdysvaltojen territorioita),
Kanadassa ja tietyissä Euroopan maissa. Kaikki Toiminnot ja palvelut eivät ehkä ole
käytettävissä kaikilla markkina-alueilla ja niiden käyttö edellyttää matkapuhelinyhteyttä.
b. Kolmansien osapuolten datapalvelut
MyFord® Mobile käyttää kolmansien osapuolten palveluja ja tietoja, kuten karttoja, joiden
tarkkuutta ei taata. Ford ei vastaa millään tavoin mistään kolmansien osapuolten toimittamista
tiedoista. Tieverkoston muutokset, liikenteen ohjaus ja ajo-olosuhteet voivat vaikuttaa
järjestelmässä käytettyjen karttojen tarkkuuteen.
c. Palvelujen keskeytykset

MyFord® Mobilen toiminta voi olla estetty tai se voi keskeytyä ajoittain eri syistä, kuten
ympäristön tai maasto-olosuhteiden takia ja muista syistä, joihin Ford ei voi vaikuttaa. Palveluja
ei voi ehkä käyttää kaikissa paikoissa (kuten tunneleissa, pysäköintihalleissa tai rakennusten
sisällä tai niiden vieressä) tai muiden teknisten ratkaisujen lähistöllä. Ford ei ole vastuussa
mistään MyFord® Mobilen tai sen Toimintojen käytön keskeytyksistä.
4. Liikenneturvallisuus
Varoitus: MyFord® Mobilen käyttäminen ajon aikana voi heikentää huomiokykyä
liikenteessä, mikä voi johtaa onnettomuuksiin ja vakaviin vahinkoihin. Älä muuta
MyFord® Mobilen asetuksia tai syötä siihen tietoja ajon aikana. Auto tulee pysäyttää
turvallisesti ja lain mukaisesti ennen tällaisten toimien tekemistä.
Huom: Ota avain tai kauko-ohjainavain mukaasi aina, kun poistut autosta. Lukituksen etäavaus
ei ehkä toimi palvelujen keskeytyksen aikana tai jos akkuvirta on vähissä.
a. Näytön pitkäaikainen tarkasteleminen
Älä käytä ajon aikana mitään toimintoja, jotka edellyttää näytön katsomista pitkään. Pysäytä
auto turvallisesti ja lain mukaisesti ennen kuin käytät tällaisia pitkäaikaista huomiota edellyttäviä
järjestelmän toimintoja. Jopa lyhyet katsahdukset näyttöön voivat olla vaarallisia, koska ne
saattavat viedä huomion liikenteestä kriittisellä hetkellä.
b. Navigointitoiminnot
Järjestelmään kuuluvat navigointitoiminnot on tarkoitettu ohjeistamaan Käyttäjä haluttuun
määränpäähän. Varmista, että kaikki järjestelmää käyttävät henkilöt lukevat ohjeet ja
turvallisuustiedot ja noudattavat niitä.
c. Häiriötekijöiden vaara
Navigointitoiminnot voivat edellyttää käsin (muutoin kuin puhekomennoilla) tehtävien asetusten
määrittämistä. Tällaisten asetusten määrittäminen ja tietojen syöttäminen ajon aikana voi
heikentää huomiokykyä liikenteessä merkittävästi ja johtaa onnettomuuksiin ja muihin vakaviin
seurauksiin. Auto tulee pysäyttää turvallisesti ja lain mukaisesti ennen tällaisten toimien
tekemistä.
d. Kuljettajan harkinta
Kaikki navigointitoiminnot on tarkoitettu vain kuljettajan avuksi. Ajamiseen liittyvät päätökset on
tehtävä paikallisista olosuhteista tehtyjen havaintojen ja tielainsäädännön perusteella. Oma
harkinta on ensisijainen kaikkiin tällaisiin aputoimintoihin verrattuna. Järjestelmän antamia
reittiehdotuksia ei pidä noudattaa, mikäli ne ovat paikallisen tielainsäädännön vastaisia tai
epäasianmukaisia oman harkinnan tai omien ajoturvallisuuteen liittyvien tietojen mukaan.

e. Reitin turvallisuus
Kädet on pidettävä ohjauspyörällä ja katse tiessä MyFord® Mobilen käytön aikana. Ajaminen
huomiokyky heikentyneenä voi johtaa auton hallinnan menettämiseen, onnettomuuksiin ja
vahinkoihin. Ford suosittelee ehdotonta varovaisuutta kaikkien sellaisten laitteiden käytössä, jotka
voivat heikentää huomiokykyä liikenteestä. Kuljettajan ensisijainen velvollisuus on varmistaa
auton turvallinen käyttö.
Kuljettajan on noudatettava liikennemerkkejä, käytettävä harkintaa ja noudatettava
tieliikennelainsäädäntöä. Kaikki navigointitoiminnot on tarkoitettu vain kuljettajan avuksi.
Ajamiseen liittyvät päätökset on tehtävä paikallisista olosuhteista tehtyjen havaintojen ja
tielainsäädännön perusteella. Oma harkinta on ensisijainen kaikkiin tällaisiin aputoimintoihin
verrattuna. Järjestelmän antamia reittiehdotuksia ei pidä noudattaa, mikäli ne ovat paikallisen
tielainsäädännön vastaisia tai epäasianmukaisia oman harkinnan tai omien ajoturvallisuuteen
liittyvien tietojen mukaan. Reittiehdotuksia ei tule noudattaa, mikäli ne johtaisivat epäturvallisiin
tai lainvastaisiin ajosuorituksiin, vaarallisiin tilanteisiin tai vaarallisiksi katsottaville alueille.
Kuljettaja on viime kädessä vastuussa auton turvallisesta käytöstä, joten hänen on arvioitava
itse, onko tarjottujen reittiehdotusten noudattaminen turvallista.
f. Hätäpalvelut
Järjestelmään kuuluvien navigointitoimintojen kykyyn ohjata hätäpalvelujen luo ei pidä luottaa.
Hätäpalvelujen sijainnin voi selvittää paikallisilta viranomaisilta tai hälytyspalveluista.
Navigointitoimintojen käyttämä karttatietokanta ei välttämättä sisällä kaikkia hätäpalveluja, kuten
poliisi- ja paloasemia, sairaaloita ja terveyskeskuksia.
g. Viestitoiminnot
MyFord® Mobile voi lähettää tekstiviestejä tai Push-ilmoituksia kuljettajan matkapuhelimeen.
Tällaiset viestit on tarkoitettu luettavaksi turvallisessa tilanteessa, kuten auton ollessa
pysähdyksissä. Tekstiviestejä ja Push-ilmoituksia ei saa lukea ajon aikana. Sinulla on
velvollisuus noudattaa kaikkia sovellettavia paikallisia lakeja ja säädöksiä.
5. Tekstiviestit ja Push-ilmoitukset
a. Rekisteröiminen
MyFord® Mobile voi lähettää tekstiviestejä ja Push-ilmoituksia rekisteröimääsi matkapuhelimeen
sivustossa www.MyFordMobile.com (Pohjois-Amerikassa) tai www.myfordmobile.eu
(Euroopassa) valitsemiesi asetusten mukaisesti. Ottamalla tekstiviestit ja Push-ilmoitukset
käyttöön
• vakuutat, että olet matkapuhelinliittymän haltija tai että sinulla liittymän haltijan
lupa käyttää sitä
• annat MyFord® Mobilelle luvan lähettää tekstiviestejä ja Push-ilmoituksia
MyFord® Mobile -sovelluksen yksityisyyskäytännön mukaisesti ja sitoudut
vastaanottamaan niitä.

Normaalit viesti- ja datasiirtomaksut veloitetaan.
b. Viestien peruuttaminen
Ford pyytää luvan viestien lähettämiseen MyFord® Mobilen puolesta. MyFord® Mobilen
yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) on määritetty jäljempänä
MyFord® Mobile -sovelluksen yksityisyyskäytännössä. Voit peruuttaa antamasi luvan MyFord®
Mobile -tekstiviestien lähettämiseen milloin tahansa soittamalla paikalliseen Fordin
asiakaspalvelukeskukseen (paikalliset yhteystiedot voi tarkistaa jäljempää kohdasta 7(b)) tai
soittamalla Pohjois-Amerikassa numeroon +1 800 392 3673. Push-ilmoitusten vastaanoton voi
estää poistamalla ne käytöstä matkapuhelimen asetuksista tai poistamalla ilmoitukset käytöstä
Sovelluksessa.
6. Tilin suojaus ja salasanat
Vastaat itse oman MyFord® Mobile -tilisi luottamuksellisuuden varmistamisesta, salasanasta ja
kaikista tililläsi tehdyistä toimista. Sinulla on velvollisuus ilmoittaa Fordille välittömästi kaikista
tiliinsä ja salasanaansa liittyvistä luvattomista käytöistä ja muista tietoturvarikkomuksista. Voit
olla velvollinen korvaamaan Fordille tai jälleenmyyjälleen kaikki vahingot, joita näille on
aiheutunut siitä, että joku muu on käyttänyt käyttäjätunnustasi, salasanaasi,
matkapuhelinnumeroasi tai tiliäsi.
Et saa käyttää muiden käyttäjätunnuksia, salasanoja, VIN-koodeja, sähköpostiosoitteita,
matkapuhelinnumeroita tai tilejä milloinkaan ilman niiden haltijoiden erikseen antamaa lupaa.
Ford ja jälleenmyyjäsi sitoutuvat irti kaikista tappioista ja vahingoista, joita sinulle aiheutuu
näiden velvollisuuksiensa laiminlyönnistä, siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö sen sallii.
7. Yksityisyyskäytäntö
a. MyFord® Mobile -sovelluksen yksityisyyskäytäntö
Ford Motor Company (jäljempänä "Ford" tai viittaukset meihin) kunnioittaa yksityisyyttäsi, ja on
sitoutunut suojelemaan sitä.
Seuraavat tiedot (jäljempänä "Yksityisyyskäytäntö") määrittävät perusteet, joiden mukaisesti
Ford käsittelee tietoja, joita keräämme sinulta tai joita luovutat meille. Lue nämä ehdot tarkasti
niin, että ymmärrät henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät Fordin käytännöt ja käsittelytavat. Näiden
tietojen tarkoituksena on antaa tietoja siitä, miten Ford käsittelee ja käyttää keräämiään tai
luovuttamiasi henkilötietoja ja muita tietoja turvallisesti, ja siitä, miten voit tarvittaessa ottaa
yhteyttä Fordiin tietoihin liittyvissä asioissa. Ford uskoo vilpittömästi, että sen tietojen
käsittelyperiaatteista kertominen auttaa parantamaan luottamustasi Fordiin ja luomaan
pitkäkestoisen asiakassuhteen.
Tämä käytäntö (yhdessä Käyttöehtojen ja kaikkien osoitteessa www.MyFordMobile.com
(Pohjois-Amerikassa) tai www.MyFordMobile.eu (Euroopassa) julkaistujen käytäntöjen ja
ohjeiden sekä lisenssisopimusten kanssa) koskee digitaalisesti jaetun ja yleisistä

sovelluskaupoista (jäljempänä "Sovelluskauppa") saatavana olevaa MyFord® Mobile -sovellusta
sekä matkapuhelimeesi tai kannettavaan laitteeseesi (jäljempänä "Laite") lataamaasi
Sovelluksen ja siihen sisältyvien toimintojen ja palvelujen (jäljempänä "Toiminnot) käyttö
Sovelluksen kautta, ellei yksittäiseen Toimintoon liity erillistä yksityisyyskäytäntöä, jolloin
sovelletaan kyseistä yksityisyyskäytäntöä.
b. Oikeutesi
Asuinalueesi tietojen ylläpitäjät on lueteltu jäljempänä. Sinulla on henkilönä oikeus tietää, mitä
tietoja meillä on sinusta ja mitä tarkoitusta varten tiedot ovat, sekä korjata tietoja tarvittaessa.
Sinulla on myös oikeus joissakin olosuhteissa vastustaa henkilötietojesi jatkuvaa käsittelyä tai
pyytää meitä poistamaan tietosi tai rajoittamaan niiden käyttöä. Euroopassa asuvien on
huomioitava, voit myös joissakin olosuhteissa pyytää henkilötietojesi toimittamista sinulle
yleisesti käytössä olevassa elektronisessa muodossa, jotta voit jakaa sen muiden
organisaatioiden kanssa (tätä kutsutaan oikeudeksi "tietojen siirrettävyyteen"). Toivomme sinun
ottavan meihin yhteyttä päivittääksesi tai korjataksesi henkilötietojasi, jos ne muuttuvat tai meillä
olevat tiedot ovat virheellisiä.
Jos et ole tyytyväinen siihen, miten käytämme tietojasi, toivomme, että ensiksi kerrot meille siitä,
jotta voimme reagoida huoliisi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä tietosuojasta vastaavaan
henkilöömme suoraan dpeurope@ford.com tai paikalliseen Fordin asiakaspalvelukeskukseen.
Voit myös valittaa paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.
Belgia: Ford Motor Company (Belgium) N.V., Avenue du Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel,
Belgium. Asiakaspalvelu: +32 (0)2 482 2626, custfobe@ford.com.
Kanada: Ford Motor Company of Canada Limited, The Canadian Road, P.O. Box 2000,
Oakville, Ontario, Canada L6K 0C8. Asiakaspalvelu (CRC): +1-800-565-FORD (3673).
Saksa: Ford-Werke GmbH, Henry-Ford – Str. 1, 50735, Köln. Asiakaspalvelu: Postfach 71 02
65, 50742 Köln, puhelin +49 0221 9999 2 999, kunden@ford.com.
Suomi: Oy Ford Ab, Äyritie 24, PL 33, 01511 Vantaa, Y-tunnus 0108254-6 Fordin
asiakaspalvelu: +3589 725 22022, palvelut@ford.fi.
Ranska: FMC Automobiles SAS, 78100 34 rue de la croix de fer, 78100 Saint Germain en Laye.
Centre des relations Clientèle. (+33) 0 800 005 005 (paikallispuhelun hinta lanka- tai
matkapuhelimesta soitettaessa).
Italia: Ford Italia S.p.A., Andrea Argoli n° 54, 00143 Roma. Asiakaspalvelu: +39 800 22 44 33,
tu@ford.com.
Alankomaat: Ford Nederland B.V., Amsteldijk 216-217, Amsterdam, Netherlands 1079 LK.
Asiakaspalvelu: Postbus 795, 1000 AT Amsterdam.
020 - 50 44 646 tai 707 703 777, klanten@ford.com.

Norja: Ford Motor Norge AS, Postboks 514, 1410 Kolbotn. Asiakaspalvelu: +47 800 56 105 tai
+47 22 57 90 99, infonor@ford.com.
Portugali: Ford Lusitana S.A., Avenida da Liberdada, 249, 6º / 7º andar, 1250-143 Lisboa,
Portugal. Centro de Relações com Clientes: +351 808 200 556, clientes@ford.com.
Espanja: Ford España S.L., Miniparc IV, Caléndula, 13, 28109 Alcobendas, Madrid, Spain.
Asiakaspalvelu: +34 902 442 442, crcspain@ford.com.
Ruotsi: Ford Motor Company AB., Box 6046, 400 60 GÖTEBORG, Sweden. Asiakaspalvelu:
+46 31 707 10 10, fordkund@ford.com.
Sveitsi: Ford Motor Company (Switzerland) SA, Geerenstrasse 10, Postfach, 8304 Wallisellen,
Switzerland. Asiakaspalvelu: +41 (0) 445 111 445, assistch@ford.com.
Yhdistynyt kuningaskunta Ford Motor Company Limited, Eagle Way, Brentwood, Essex, CM13
3BW, England. Asiakaspalvelu: P.O. Box 7597, Daventry, NN11 1DL, +44 0203 564 4444,
correspo@ford.com.
Yhdysvallat. Ford Motor Company, 1 American Rd., Dearborn, MI 48126. Customer
Relationship Center, P.O. Box 6248, Dearborn, MI 48126
c. MyFord® Mobilen kautta kerättävät tiedot
Kun aktivoit MyFord® Mobile -tilin, Ford kerää sinusta tietoja, kuten sähköpostiosoitteesi ja
matkapuhelinnumeron, jonka haluat yhdistää palveluun, ja sinun on ilmoitettava nimesi
rekisteröinnin yhteydessä. Lisätietoja on osoitteessa www.MyFordMobile.com
(PohjoisAmerikassa) tai www.MyFordMobile.eu (Euroopassa) olevassa yksityisyyskäytännössä.
Ford ja sen MyFord® Mobile -palveluntarjoajat voivat kerätä, käyttää, käsitellä, tallentaa ja jakaa
GPS- ja nopeustietoja (kuten tiedot autosi sijainnista ja ajosuunnasta), auton tietoja ja tilatietoja
(kuten tiedot auton valmistenumerosta, sisäisen modeemin sarjanumerosta, käytössä olevan
avaimen tunnuksesta, rengaspaineesta, polttoaineen määrästä, akun kunnosta, öljymäärästä tai
ikkunoiden, ovien lukkojen, hälytyksen ja akkuvarauksen tilasta) ja ajotietoja (kuten tiedot
turvavyövaroituksen tilasta tai kaasu- ja jarrupolkimien asennoista). Näitä tietoja kutsutaan
yhteisesti "auton tiedoiksi".
Ford ja sen MyFord® Mobile -palveluntarjoajat voivat kerätä, käyttää, käsitellä, tallentaa ja jakaa
pyyntöihisi liittyvä tietoja ("palvelun tietoja"). Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi:
•
mahdollisesti ilmoittamasi matkapuhelinnumero
•
pyynnön tyyppi
•
osoitetiedot ajo-ohjepyyntöihin vastaamista varten
•
muut antamasi tiedot.

Käytämme sovelluksesta ja liittämistäsi autoista keräämiämme henkilötietoja tarjotaksemme
sinulle palveluja, kuten edellä mainittuja palveluja. Käytämme niitä myös muihin lainmukaisiin
tarkoituksiin, kuten:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

hyvän toiminnan ja palvelujen tarjoamiseen
joidenkin auton toimintojen ohjaamiseen
pyyntöjesi toteuttamiseen ja kyselyihisi vastaamiseen
liiketoimintamme ja yhteisen asiakassuhteemme hallintaan ja parantamiseen
meidän ja liikkeiden tarjoamien palvelujen laadun sekä meille tai meidän puolestamme
tarjottujen palvelujen arvioimiseen, omien asetustesi mukaisten
markkinointimateriaalien lähettämiseen
kokemuksesi ja vastaanottamasi markkinointimateriaalin räätälöintiin
ongelmien vianmääritykseen
tutkimuksiin ja uusien ja parannettujen tuotteiden, palvelujen sekä liiketoiminta- ja
markkinointistrategioiden kehittämiseen
lakien vaatimusten tai viranomaisten pyyntöjen täyttämiseen
omien tai toisen oikeuksien tai omaisuuden suojaamiseen tai puolustamiseen
yksilöiden turvallisuuden suojaamiseen ja
havaitsemaan, ehkäisemään tai muutoin käsittelemään väärinkäyttö-, turvallisuus- tai
tietosuojaongelmia.

Auton ja palvelun tietoja voidaan yhdistää sinuun ja MyFord® Mobileen yhdistämääsi
sähköpostiosoitteeseen. Voimme lähettää sinulle ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen
sähköposti-ilmoituksia vahvistukseksi tekemistäsi pyynnöistä ja toimista, kuten autojen
palveluun rekisteröimisestä ja siitä poistamisesta tai salasanan palauttamisesta. Näillä
ilmoituksilla varmistetaan, että jos et ole tehnyt tällaista pyyntöä, voit ilmoittaa siitä meille.
GPS-palveluja käytettäessä autossa näkyy seuraavankaltainen ilmoitus: "MyFord® Mobile on
käytössä. Sen avulla voidaan selvittää auton GPS-sijaintitiedot. Ilmoita tästä matkustajille.
Lisätietoja on omistajan oppaassa. Painamalla jatkamisvaihtoehtoa tai aloittamalla ajamisen
hyväksyt GPS-tietojen käytön."
Me, Ford Motor Company ja muut Ford Motor Company Groupin yhtiöt maailmanlaajuisesti
voimme lakien niin salliessa yhdistää ja automatisoitua päätösprosessia hyödyntämällä
analysoida tilitietojasi tai keräämiämme tietoja, koska käytät sovellusta ja palveluja, toisiin
sinusta ja muista asiakkaista säilyttämiimme tietoihin edellä kuvattujen tarkoitusten tukemiseksi.
Tämä voi sisältää esimerkiksi auton vianmääritystietojen analysoinnin, takaisinkutsujen
tekemisen, markkinointimme ja asiakaspalvelumme tehokkuuden arvioinnin, markkinaanalyysin
tekemisen ja sinua mahdollisesti kiinnostavien tuotteiden tai palveluiden tunnistamisen sekä
tällaisista tuotteista ja palveluista tiedottamisen. Saat lisätietoja muista tallennettujen tietojen
luokista tietosuojailmoituksista, joita olemme antaneet toisten Ford-tuotteiden ja palveluiden
yhteydessä esimerkiksi paikallisella Ford-sivustolla.
Joissakin harvoissa tapauksissa automatisoiduilla päätöksillä voi olla laillinen tai vastaava
vaikutus sinuun. Teemme tällaisia automatisoituja päätöksiä suhteesi vain, kun:
• päätökset ovat tarpeellisia sopimuksen tekemiseksi

•
•

päätökset perustuvat lakeihin tai
olet antanut suostumuksesi automatisoituun päätöksentekoon.

Voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja automatisoidusta päätöksenteostamme ja
joissain tapauksissa vastustaaksesi automatisoitua päätöksentekoamme tai vaatiaksesi, että
ihminen tarkistaa automatisoidun päätöksen.
d. Mitä lainmukaisia perusteita meillä on tietojesi käyttöön?
Meillä on useita lainmukaisia perusteita tietojesi käyttöön:
•

•

•

•
•
•

Kuten aiemmin kuvattiin, meidän pitää käyttää joitakin tietoja sinusta noudattaaksemme
sopimustamme haluamiesi palvelujen tarjoamiseen, esimerkiksi lataustoimintojen
käyttämiseen, joidenkin auton toimintojen hallitsemiseen, sovelluksessa tekemiesi
pyyntöjen täyttämiseen, ongelmien vianmääritykseen ja liiketoimintaan liittyvien viestien
lähettämiseen.
Meillä on usein oikeutettu intressi tietojesi käyttämiseen tiettyihin tarkoituksiin, kuten
hyvän toiminnan ja palvelujen tarjoamiseen, kokemukseksi ja vastaanottamiesi
markkinointimateriaalien räätälöimiseen, sinua kiinnostavien Ford-tuotteiden tai
palvelujen ennustamiseen, liiketoimintamme ja suhteemme hallitsemiseen ja
parantamiseen, meidän ja liikkeiden tarjoamien sekä meille tai puolestamme tarjottujen
palvelujen laadun arviointiin, uusien ja parannettujen tuotteiden, palvelujen sekä
liiketoiminta- ja markkinointistrategioiden kehittämiseen, tutkimukseen, meidän tai toisten
oikeuksien tai omaisuuden suojaamiseen tai puolustamiseen tai väärinkäyttö-,
turvallisuus- tai tietosuojaongelmien havaitsemiin, estämiseen tai käsittelemiseen.
Käsitellessämme tietoja oikeutetun intressin vuoksi meillä on vakaat suojauskeinot
yksityisyytesi turvaamiseen ja sen varmistamiseen, että sinun intressisi tai
perusoikeutesi tai vapautesi eivät ohita oikeutettuja intressejämme.
Joissakin tilanteissa pyydämme lupasi tietojesi käyttöön tiettyjä tarkoituksia varten,
esimerkiksi sijaintisi käyttöä. Niissä tapauksissa, joissa meidän pitää saada lupa
henkilötietojesi käyttöön, sinulla on oikeus peruuttaa lupasi milloin tahansa. Katso
lisätietoja edellä olevasta kohdasta Sinun oikeutesi.
Joissakin tapauksissa meidän pitää ehkä käyttää tietojasi oikeudellisten velvollisuuksien
täyttämiseen.
Joissakin tapauksissa meidän pitää ehkä käyttää tietojasi jonkun turvallisuuden tai
elintärkeiden intressien suojaamiseen.
Joissakin tapauksissa meidän pitää ehkä käyttää tietojasi julkisen edun takia.
e. Tietojesi säilytys

Henkilötietosi on tallennettu paikallisesti mobiililaitteellesi ja meidän ja operaattoreidemme
palvelimille. Henkilötietojasi käsitellään paikallisten tietosuojalakien mukaisesti ja niitä voidaan
siirtää Euroopan talousalueen (ETA) sisällä sekä ETA-alueen ulkopuolisiin maihin (myös
Yhdysvaltoihin). On mahdollista, että mailla, joihin siirrämme henkilötietojasi, ei ole Euroopan
komission vaatimaa henkilötietojen suojan tasoa. Sen takia siirtäessämme henkilötietojasi
ETAalueen ulkopuolelle suojaamme henkilötietojasi oikeudellisten vaatimusten mukaisesti siten,

että henkilötietosi on asiaankuuluvasti suojattu riippumatta maasta, johon ne siirretään. Tämä
suojaus voi sisältää sopimukseen perustuvia vakuutuksia henkilötietoihisi käyttäviltä kolmansilta
osapuolilta siitä, että tietoja suojataan sellaisten standardien mukaisesti, jotka vastaavat
henkilötietojasi ETA-alueella. Jos haluat tietää lisää siitä, miten suojaamme henkilötietojasi, kun
niitä siirretään ETA-alueen ulkopuolelle, tai haluat kopion henkilötietojesi suojauksesta siirrossa,
ota meihin yhteyttä (katso kohta Yhteystiedot).
Saatamme jakaa tunnistettavia tietojasi, jos uskomme sen olevan tarpeen oikeudellisten
vaatimusten tai viranomaisten pyyntöjen täyttämiseksi, oman tai toisten oikeuksien tai
omaisuuden suojaamiseksi tai puolustamiseksi, yksilön turvallisuuden suojaamiseksi tai
väärinkäyttö-, turvallisuus- tai tietosuojaongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai
käsittelemiseksi.
f. Kolmansille osapuolille jaettavat tiedot
Henkilötietosi voidaan jakaa MyFord® Mobile -palveluntarjoajien, kuten kartta- ja pilvipalvelujen
tarjoajien, kanssa. Käyttämällä palvelua annat suostumuksesi tähän. Ford edellyttää, että sen
MyFord® Mobile -palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja luottamuksellisina tietoina, eikä
palveluntarjoajilla ole lupaa käyttää niitä muihin tarkoituksiin kuin Fordille annettavien palvelujen
järjestämiseen.
Ford ei jaa Sovellukseen liittyviä henkilötietoja muille kolmansille osapuolille valvomattomaan
käyttöön, mutta saatamme jakaa tunnistettavia tietojasi, jos uskomme sen olevan tarpeen
oikeudellisten vaatimusten tai viranomaisten pyyntöjen täyttämiseksi, oman tai toisten
oikeuksien tai omaisuuden suojaamiseksi tai puolustamiseksi, yksilön turvallisuuden
suojaamiseksi tai väärinkäyttö-, turvallisuus- tai tietosuojaongelmien havaitsemiseksi,
estämiseksi tai käsittelemiseksi.
Ford ja sen palveluntarjoajat voivat paljastaa henkilötietoja siitä ilmoittamatta edellä
määritetyistä syistä. Jos et anna lupaa tähän, älä aktivoi tai käytä MyFord® Mobilea. Voit
peruuttaa lupasi milloin tahansa myöhemmin lopettamalla MyFord® Mobilen käytön ja
poistamalla tilisi.
g. Yleistetyt tiedot ja muut kuin henkilötiedot
Ford voi yleistää tiettyjä palvelujen yhteydessä kerättyjä tietoja (jäljempänä "Yleistetyt tiedot").
Yleistetyt tiedot eivät sisällä mitään tietoja, joiden perusteella voitaisiin selvittää kenenkään
henkilöllisyys. Ford, Fordin tytäryhtiöt ja valitut alihankkijat voivat käyttää Yleistettyjä tietoja
maailmanlaajuisesti. Jos et anna lupaa Yleistettyjen tietojen käyttöön, älä aktivoi MyFord®
Mobilea tai käytä sitä. Voit peruuttaa lupasi milloin tahansa myöhemmin lopettamalla MyFord®
Mobilen käytön ja poistamalla tilisi.
h. Langattoman verkkoviestinnän yksityisyys
Koska MyFord® Mobilen palvelut toimitetaan langattomien verkkojen kautta, Ford ei voi taata,
että verkkoviestintäsi ei joudu muiden haltuun. Sitoudut siihen, että Ford ei ole vastuussa

mistään vahingoista tai yksityisyyden vaarantumisista, jotka johtuvat tällaisesta langattomasta
verkkoviestinnästä.
Ford pyrkii suojaamaan henkilötietosi parhaan kykynsä mukaan, mutta emme voi taata
sivustoillemme välitettyjen henkilötietojen tietoturvaa. Kaikki tiedonsiirto tapahtuu omalla
riskilläsi. Kun lähetät henkilötietoja meille, henkilötietojen tiedonsiirto turvataan käyttämällä
Secure Socket Layers ("SSL") -tekniikkaa tai vastaavia tekniikoita.
Kaikki meille välittämäsi tai autostasi kerättävät henkilötiedot salataan tiedonsiirron aikana ja
tallennetaan Fordin tai sen palveluntarjoajien suojatuille palvelimille. Saadut tiedot suojataan
luvattomalta käytöltä tiukoilla menettelytapamääräyksillä ja tietoturvaominaisuuksilla. Jos sinulle
on annettu (tai olet valinnut) salasanan, jolla voidaan käyttää tiettyjä Sovelluksen osia tai
Toimintoja, olet vastuussa tämän salasanan luottamuksellisuudesta. Suosittelemme, ettet
paljasta salasanaa kenellekään.

i.

Miten pitkään tietoja säilytetään?

Säilytämme tietojasi tunnistettavassa muodossa vain sen aikaa, kun se on tarpeen tässä
tietosuojailmoituksessa kuvattuja tarkoituksia varten. Se tarkoittaa yleisesti tietojen säilyttämistä
niin pitkään kuin yksi seuraavista soveltuu:
-

tietojasi tarvitaan kohtuullisesti palveluiden toimittamiseen
tietojasi tarvitaan kohtuullisesti tarkoitukseen, johon annoit tiedot tai me keräsimme ne
tietojasi tarvitaan kohtuullisesti suojaamaan ja puolustamaan oikeuksiamme tai
omaisuuttamme (tämä aika on yleensä paikallisten lakien määräämä) tai
meidän pitää muutoin säilyttää tietoja soveltuvien lakien tai säännösten mukaisesti.
j. Lasten tietosuoja

Sovelluksessa ei tietoisesti kerätä alle 16-vuotiaiden lasten henkilötietoja.

8. Vastuunalaisuudet ja riitatapaukset
a. Vastuunrajoitukset
Ford, sen tytäryhtiöt (mukaan lukien paikallinen Ford-yhtiösi) ja jälleenmyyjät ja näiden johtajat,
toimihenkilöt, työntekijät, asiamiehet ja muut edustajat eivät ole vastuussa mistään suorista,
epäsuorista, erityisistä, satunnaisista, välillisistä tai pakote- tai erikoisvastuuperusteisista
vahingoista (kuten tietojen häviämistä, tulojen tai voiton menetyksistä, omaisuuden
häviämisestä tai vahingoista tai kolmansien osapuolten vaateista) tai mistään muista
vahingoista, jotka johtuvat MyFord® Mobilesta, MyFord® Mobilessa esiintyvistä aineistoista,
tiedoista, edellytyksistä ja suosituksista, MyFord® Mobilen kautta tarjottavista, sen sisältämistä
tai siinä mainostetuista ohjelmistoista, työkaluista, vihjeistä, tuotteista tai palveluista tai minkään
tilien ja salasanojen paljastumisesta tai jotka liittyvät tällaisiin tapauksiin, vaikka Fordille olisi

etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Tätä vastuunrajoitusta sovelletaan
siinä laajuudessa kuin sovellettava lainsäädäntö sen sallii. Mikään MyFord® Mobile
palveluntarjoaja ei myöskään missään tapauksessa ole vastuussa mistään epäsuorista,
erityisistä, satunnaisista, välillisistä tai pakote- tai erikoisvastuuperusteisista vahingoista (kuten
tietojen häviämistä, tulojen tai voiton menetyksistä, omaisuuden häviämisestä tai vahingoista tai
kolmansien osapuolten vaateista), jotka johtuvat palvelujen käytöstä tai toiminnasta tai liittyvät
niihin. Tätä vastuunrajoitusta sovelletaan siinä enimmäislaajuudessa, jonka sovellettava
lainsäädäntö sallii. Tämä ehto säilyy voimassa MyFord® Mobile -käyttöoikeutesi päättymisen
jälkeen. MyFord® Mobilen käyttö on osoitus siitä, että hyväksyt olevasi itse täysin vastuussa
kaikista MyFord® Mobilen käytöstä suoraan tai epäsuorasti johtuvista vahingoista. MYFORD®
MOBILELLE EI ANNETA MITÄÄN MUITA TAKUITA KUIN UUDEN AUTON
TAKUUEHDOISSA MAHDOLLISESTI ON ERIKSEEN MÄÄRITETTY.
b. Vastuista vapauttaminen
Sinulla on velvollisuus suojata Ford, sen tytäryhtiöt (mukaan lukien paikallinen Ford-yhtiösi) ja
jälleenmyyjät, näiden jakelijat, jälleenmyyjät, jälleenmyyjäliitot ja mainonta- ja
myynninedistämiskumppanit sekä näiden johtajat, toimihenkilöt, osakkeenomistajat, työntekijät,
asiamiehet ja muut edustajat kaikilta vaateilta, vastuilta, vahingoilta ja kuluilta (kuten
oikeudellisilta kuluilta), jotka johtuvat MyFord® Mobilen tai sen palvelujen tai Toimintojen
käytöstäsi, näiden Käyttöehtojen, Yksityisyyskäytännön, lisenssisopimusten tai niihin liittyvien
ilmoitusten ehtojen tai kolmansien osapuolten immateriaali- tai muiden oikeuksien
rikkomuksistasi tai väitetyistä rikkomuksistasi, ja vapauttaa edellä mainitut kaikista tällaisista
vastuista. Ford pidättää oikeuden ottaa yksinoikeudellisen puolustusvastuun kaikissa asioissa,
joissa sinulla on tällainen vastuusta vapautusvelvollisuus, ja sinulla on tällöin velvollisuus tehdä
yhteistyötä Fordin kanssa tällaisilta vaateilta puolustautumisessa. Fordilla ei ole mitään
velvollisuuksia tai vastuita liittyen kolmansien osapuolten esittämien immateriaalioikeuksien
loukkausvaateiden tutkimiseen, niiltä puolustautumiseen tai niiden sovitteluun tai selvittämiseen.
Tämä ehto säilyy voimassa näiden Käyttöehtojen irtisanomisen ja MyFord® Mobile
käyttöoikeutesi päättymisen jälkeen.
c. Riitatapausten ratkaiseminen
Kaikki vaateet, riitatapaukset ja kiistat (sopimus-, oikeudenloukkaus-, laki- ja säädösperusteiset
ja muista perusteista johtuvat, sekä olemassa olevat että tulevat), jotka liittyvät
• näihin Käyttöehtoihin, Yksityisyyskäytäntöön, lisenssisopimuksiin ja niihin liittyviin
tiedotteisiin,
• MyFord® Mobileen liittyviin virheisiin,
• MyFord® Mobileen ja sen palveluihin tai Toimintoihin tai MyFord® Mobile -sovellukseen
liittyviin mainoksiin,
• MyFord® Mobile -tapahtumiin tai
• näistä Käyttöehdoista johtuviin suhteisiin (kuten suhteisiin sellaisten kolmansien
osapuolten kanssa, jotka eivät ole näiden Käyttöehtojen osapuolina) (jäljempänä
yhteisesti "Vaateet"),
ratkaistaan sitovassa välimiesmenettelyssä, johon sovelletaan Yhdysvaltain
välimiesmenettelylain (Arbitration Act) säädöksiä ja Yhdysvaltain välimiesliiton (American

Arbitration Association) kuluttajariitojen ratkaisusääntöjä tai muita yhteisesti sovittuja
Yhdysvaltain lainsäädännön menettelysääntöjä.
Tämä riitatapausten ratkaisumenettely on henkilökohtainen, yksilölähteinen ja ainoa sallittu
riitatapausten ratkaisutapa, ja olet velvollinen luopumaan kaikista oikeuksistasi aloittaa
joukkokanteita Fordia vastaan mihinkään Vaateisiin liittyen tai osallistua tällaisiin
joukkokanteisiin. Tämä ehto säilyy voimassa MyFord® Mobile -käyttöoikeutesi päättymisen
jälkeen.
Edellä määritetyistä ehdoista poiketen Alankomaissa asuvilla MyFord® Mobile -asiakkailla on
oikeus valita riitatapaukset ratkaistavaksi sovellettavan lainsäädännön mukaan toimivaltaisessa
tuomioistuimessa. Tätä oikeutta on käytettävä kuukauden kuluessa siitä päivämäärästä, kun
Ford on vedonnut tämän kohdan 8 (c) mukaiseen ehtoon kirjallisesti.
d. Sovellettava lainsäädäntö
Elleivät paikallinen tai sovellettava lainsäädäntö toisin määrää, näihin Käyttöehtoihin sovelletaan
ja niitä on tulkittava Yhdysvaltojen Michiganin osavaltion itsenäisten lakien perusteella
ristiriitaisia lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta siinä laajuudessa kuin paikallinen tai
sovellettava lainsäädäntö sen sallii. Ainoat toimivaltaiset tuomioistuimet ovat Michiganin
Waynen piirikunnan osavaltion ja Yhdysvaltojen liittovaltion tuomioistuimet ja kaikki
tuomioistuinkäsittelyt on järjestettävä niissä. Tuomioistuinkäsittelyt eivät saa rajoittaa mitenkään
näissä Käyttöehdoissa määritettyjä sovittelu- ja välimiesmenettelyehtoja. Yhdistyneiden
Kansakuntien kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta ei sovelleta.
Edellä määritetyistä ehdoista riippumatta näitä Käyttöehtoja on sovellettava vakituisen
asuinmaasi pakottavien kansallisten kuluttaja- ja tietosuojalakien rinnalla. Vakituisen
asuinmaasi tuomioistuimet ovat oikeusvoimaisia kaikissa MyFord® Mobilen käyttöösi tai näihin
Käyttöehtoihin liittyvissä kanteissa. Alankomaissa asuvilla MyFord® Mobile -asiakkailla on
oikeus valita riitatapaukset ratkaistavaksi sovellettavan lainsäädännön mukaan toimivaltaisessa
tuomioistuimessa. Tätä oikeutta on käytettävä kuukauden kuluessa siitä päivämäärästä, kun
Ford on vedonnut tämän kohdan 8 (d) mukaiseen ehtoon kirjallisesti.
9. MyFord® Mobilen lisenssisopimukset
Mikäli muualla ei toisin määritetä, Sovellus (sen aiemmat, nykyiset ja tulevat versiot) ja kaikki
siihen sisältyvät tai kuuluvat osat (jäljempänä "Aineisto") ovat Fordin tai sen tytäryhtiöiden
omistamia, hallitsemia tai lisensoimia. Sovelluksen sisältö, mukaan lukien Sovelluksen
vaihtoehdot, yhteensovitus ja asettelu, on suojattu maailmanlaajuisilla tekijänoikeus-,
tavaramerkki-, patentti- ja muilla omistusoikeuslaeilla, -oikeuksilla ja -sopimuksilla siitä
riippumatta, onko sisällössä tekijänoikeusmerkintää tai muuta omistusoikeusmerkintää. Sinulla
on velvollisuus käyttää Sovellusta maailmanlaajuisesti kaikkien tekijänoikeuslakien mukaisesti ja
estää sen sisällön, lähdekoodin ja Aineiston luvaton kopiointi. Ellei näissä ehdoissa toisin
erikseen määrätä, Ford ei myönnä sinulle mitään suoria tai konkludenttisia oikeuksia mihinkään
patentteihin, tavaramerkkeihin tai tekijänoikeuksiin.

Ford myöntää sinulle yleisen ja rajoitetun oikeuden käyttää, tarkastella, käsitellä, näyttää ja
kuunnella Sovellusta. Tätä oikeutta ei saa siirtää ja se edellyttää, että noudatat näitä
Käyttöehtoja ja käytät Sovellusta vain henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Ford
myöntää luvan Sovelluksen lataamiseen vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Ford
ja sen tytäryhtiöt tai lisenssinantajat pidättävät kaikki Sovellukseen liittyvät oikeudet,
omistusoikeudet ja intressit, joita sinulle ei erikseen näissä Käyttöehdoissa myönnetä. Sinulla ei
ole oikeutta kiistää Fordin omistusoikeutta tai muita oikeuksia Sovellukseen tai Toimintoihin.
Fordilla on oikeus keskeyttää tai irtisanoa kaikki oikeutesi ja valtuutukset milloin tahansa syystä
riippumatta. Jos rikot Käyttöehtoja millään tavoin, tämän kohdan mukaiset oikeutesi päättyvät
välittömästi ja Fordilla on oikeus irtisanoa MyFord® Mobile -käyttöoikeutesi siitä ilmoittamatta ja
ilman velvollisuutta suorittaa mitään maksuhyvityksiä. Kaikki Fordin sinulle myöntämät oikeudet
ja valtuutukset edellyttävät, että noudatat seuraavia velvoitteita ja rajoituksia:
1.
et saa poistaa näiden ehtojen ja muiden luvallisten kopioiden tekijänoikeusilmoituksia tai
muita omistusoikeusilmoituksia
2.
et saa kopioida, uudelleentulostaa, muokata, jakaa, kääntää, siirtää, julkaista, siirtää,
myydä, vuokrata tai muutoin jakaa Aineistoja tai siirtää niiden oikeuksia millään tavoin etkä
jäljentää tai julkisesti esitellä, esittää tai käyttää Aineistoa muutoin missään julkisessa tai
kaupallisessa tarkoituksessa
3.
et saa hyödyntää Sovellusta, Toimintoja tai niihin liittyviä tietoja kaupallisesti esimerkiksi
luomalla johdannaistöitä sisällöstä, Toiminnoista tai Aineistosta, käyttämällä tietojen louhintaa,
robottiohjelmia tai vastaavia tiedonkeruu- ja tiedonpoimintatyökaluja Sovelluksessa, luomalla
tietokantaa Sovelluksen tai verkkosivustojen aineistoista tai lataamalla niitä systemaattisesti tai
tallentamalla niitä kokonaan tai osittain, linkittämällä mitään aineiston osia tai näyttämällä niitä
osana omaa sisältösi tai selvittämällä aineiston tai Sovelluksen lähdekoodia tai rakennetta
kokonaan tai osittain takaisinmallintamalla, purkamalla, takaisinkääntämällä tai muulla tavoin,
etkä saa sallia kolmansien osapuolten tehdä tällaisia toimia puolestaan
4.
et saa siirtää Sovellusta muille henkilöille muuhun kuin kyseisen henkilön
henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön ja vain edellyttäen, että esittelet nämä Käyttöehdot
siirronsaajalle ja että hän hyväksyy ne ja niihin liittyvät velvollisuudet
5.
et saa käyttää Sovellusta muun sisällön kanssa tai muutoin tavoin, jotka ovat lain
vastaisia, uhkaavia, loukkaavia, ahdistelevia, herjaavia, kunniaa loukkaavia, harhaan johtavia,
petollisia, muiden yksityisyyttä loukkaavia tai rikkomuksellisia tai jotka sisältävät eksplisiittisiä tai
havainnollisia kuvauksia, eikä käyttösi saa olla yksittäisiä henkilöitä tai henkilöryhmiä uskonnon,
sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, kansanryhmän, etnisyyden, iän, vamman tai
työkyvyttömyyden perustella sortavaa, häiritsevää, alentavaa tai uhkaavaa.
6.
et saa käyttää Sovellusta muun sisällön kanssa tai muulla tavoin niin, että tekeydyt
toiseksi henkilöksi, yritykseksi tai oikeushenkilöksi, kuten Fordiksi tai sen tytäryhtiöiksi tai siihen
liittyviksi kolmansiksi osapuoliksi tai näiden työntekijöiksi tai asiamiehiksi
7.
et saa häiritä, yritä häiritä, keskeyttää tai yrittää keskeyttää Fordin palvelimia tai verkkoja
etkä yrittää kiertää mitään Fordin verkkoyhteys- tai tietoturvavaatimuksia, käytäntöjä, ohjeita,
toimintamenettelyjä tai säädöksiä
8.
et saa käyttää Sovellusta tavoilla, jotka Fordin harkinnan mukaan heikentävät,
väheksyvät tai aliarvioivat Fordin mainetta tai goodwill-arvoa
9.
et saa käyttää Sovellusta muun sisällön kanssa aikuissisällön yhteydessä tai laittomia
toimintoja, uhkapelejä tai tupakan tai alkoholin myyntiä edistävillä tavoilla

10.
jos et ole Sovelluksen kanssa käytettävän matkapuhelimen tai kannettavan laitteen
liittymälaskun maksuja, sinulla on oltava laskun maksajan lupa käyttää Sovellusta tai Toimintoja.
10. Omistajan opas
Lue kaikki loppukäyttäjän käyttöoppaassa ("Omistajan oppaassa") annetut ohjeet ja
turvallisuustiedot ennen järjestelmän käyttämistä ja noudata niitä. Omistajan oppaan mukaisten
varotoimenpiteiden noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuuksiin tai muihin vakaviin
seuraamuksiin.
Omistajan opas kannattaa säilyttää autossa, jossa se on sinun ja muiden järjestelmään
perehtymättömien käyttäjien helposti saatavilla Varmista, että kaikki järjestelmän käyttäjät ovat
lukeneet Omistajan oppaan ohjeet ja turvallisuustiedot ennen järjestelmän ensimmäistä
käyttökertaa ja että he noudattavat sen ohjeita ja turvallisuustietoja.
11. Lisätietoja
Lisätietoja MyFord® Mobilesta on osoitteessa www.MyFordMobile.com (Pohjois-Amerikassa) tai
www.MyFordMobile.eu (Euroopassa). Kysymyksiin, huolenaiheisiin ja valituksiin vastaa
paikallisen Fordin asiakaspalvelu (yhteystiedot ovat kohdassa 7b).
Hyväksymällä nämä ehdot sitä kysyttäessä sinä (jäljempänä "Käyttäjä" tai viittaukset sinuun)
sitoudut noudattamaan näitä Käyttöehtoja siitä riippumatta, oletko lukenut ne. Jos et hyväksy
näitä Käyttöehtoja, et voi käyttää tai aktivoida MyFord® Mobilen Toimintoja. Hyväksymällä
nämä Käyttöehdot vakuutat, että olet vähintään 18-vuotias tai täysi-ikäinen asuinmaasi,
osavaltiosi tai -provinssisi täysi-ikäisyyssäädösten perusteella. Sitoudut tiedottamaan näistä
Käyttöehdoista kaikille muille auton kuljettajille ja matkustajille ja edellyttämään, että nämä
hyväksyvät nämä Käyttöehdot. Olet yksin vastuussa MyFord® Mobile -sovelluksen ja sen
Toimintojen käytöstä autoosi liittyen, vaikka et olisi MyFord® Mobile -sovelluksen tai sen
Toimintojen käyttäjä ja MyFord® Mobile -sovellusta tai sen Toimintoja olisi sinun mukaasi
käytetty ilman lupaasi.
MyFord® Mobilen käyttäminen edellyttää, että hyväksyt nämä Käyttöehdot. MyFord® Mobile on
tarkoitettu sisällön toimittamiseen ja lataamalla MyFord® Mobilen ja valitsemalla
vastaanotettavan sisällön hyväksyt toimitettavan sisällön ja sen vastaanottamisen. Huomaa,
että MyFord® Mobilen käyttöön voi liittyä langattoman tiedonsiirron maksuja. Kun aktivoit
MyFord® Mobilen Ford kerää sinusta tietoja, kuten sähköpostiosoitteesi ja
matkapuhelinnumerosi, jonka haluat yhdistää palveluun, ja sinun on ilmoitettava nimesi
rekisteröinnin yhteydessä. Tietyissä tapauksissa myös auton sijaintiin liittyviä tietoja, kuten
GPS-tietoja, voidaan kerätä, jotta auton ajonopeus ja -suunta saadaan selvitettyä. Lisätietoja on
edellä olevassa MyFord® Mobile -sovelluksen yksityisyyskäytännössä. Siinä
enimmäislaajuudessa kuin sovellettava lainsäädäntö sen sallii, Ford ja mikään MyFord® Mobile
-palveluntarjoaja eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista,
erityisistä, satunnaisista, välillisistä tai pakote- tai erikoisvastuuperusteisista vahingoista (kuten
tietojen häviämisestä, tulojen tai voiton menetyksistä, omaisuuden häviämisestä, vahingoista tai
kolmansien osapuolten vaateista), jotka johtuvat MyFord® Mobilen käytöstä tai toiminnasta tai

liittyvät niihin. Käyttämällä MyFord® Mobilea sitoudut suojaamaan Fordia, sen tytäryhtiöitä ja
jälleenmyyjiä, näiden jakelijoita, jälleenmyyjiä, jälleenmyyjäliittoja ja mainonta- ja
myynninedistämiskumppaneita sekä näiden johtajia, toimihenkilöitä, osakkeenomistajia,
työntekijöitä, asiamiehiä ja muita edustajia kaikilta vaateilta, vastuilta, vahingoilta ja kuluilta
(kuten oikeudellisilta kuluilta), jotka johtuvat MyFord® Mobilen tai sen palvelujen tai Toimintojen
käytöstäsi, näiden Käyttöehtojen, Yksityisyyskäytännön, lisenssisopimusten tai niihin liittyvien
ilmoitusten ehtojen tai kolmansien osapuolten immateriaali- tai muiden oikeuksien
rikkomuksistasi tai väitetyistä rikkomuksistasi, ja vapauttamaan edellä mainitut kaikista näihin
liittyvistä vastuista.
Voimaantulopäivä: 26 kesäkuu 2018
Tunnustukset
MyFord® Mobile -sovellus sisältää seuraavien tahojen kehittämiä ohjelmistoja, jotka on
lisensoitu Apache 2.0 -lisenssin ehtojen mukaisesti:
Copyright 1999–2014 Apache Software Foundation.
Copyright (C) 2012–2013 Square, Inc.
Copyright (C) 2010–2012 The Android Open Source Project.
@author Alexander Y. Kleymenov
Mark Millerin osien Copyright (C) 2011 Google Inc.
Copyright 2010 The Closure Compiler Authors.
Copyright (c) 2008 Google.
Copyright (c) Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.
Copyright 2013 Canonical Ltd.
Copyright (c) 2013-2015 by appPlant UG. Kaikki oikeudet pidätetään.
Copyright 2013 Research In Motion Limited.
Lisensoitu Apache-lisenssillä, versio 2.0 (jäljempänä "Lisenssi"). Tiedostoa on käytettävä
Lisenssin ehtojen mukaisesti. Lisenssin kopio on saatavana osoitteesta
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.
Ellei sovellettava lainsäädäntö toisin määrää tai toisin ei ole kirjallisesti sovittu, Lisenssin
perusteella jaettu ohjelmisto toimitetaan "SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI
KONKLUDENTTISIA TAKUITA". Lisätietoja Lisenssin mukaisista oikeuksista ja rajoituksista on
Lisenssissä.
MyFord® Mobile -sovellus sisältää seuraavien tahojen kehittämiä ohjelmistoja: Copyright
2009 Matt Gallagher. Kaikki oikeudet pidätetään.
MyFord® Mobile -sovellus sisältää seuraavien tahojen kehittämiä ohjelmistoja:
Copyright (c) 2012, Artur Adib <aadib@mozilla.com> Kaikki oikeudet pidätetään.
Projektia voidaan käyttää New BSD -lisenssin mukaisesti seuraavasti:
Jakelu ja käyttö lähdekoodi- ja binaarimuodoissa joko muokkaamattomana tai muokattuna on
sallittu seuraavin ehdoin:
Lähdekoodin jakeluissa on pidettävä mukana edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä
ehtoluettelo ja seuraava vastuunrajoituslauseke.

Binaarimuotoisiin jakeluihin on lisättävä ohjeisiin tai muuhun jakelun mukana toimitettavaan
aineistoon tarkat kopiot edellä olevasta tekijänoikeusilmoituksesta, tästä ehtoluettelosta ja
seuraavasta vastuunrajoituslausekkeesta.
Ohjelmistosta johdettuja tuotteita ei saa mainostaa tai markkinoida Artur Adibin tai muiden
myötävaikuttajien nimillä ilman erillistä kirjallista lupaa.
TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA MYÖTÄVAIKUTTAJAT TOIMITTAVAT OHJELMISTON
"SELLAISENAAN"
EIKÄ SILLE ANNETA MITÄÄN SUORIA TAI KONKLUDENTTISIA TAKUITA, KUTEN TAKUITA
KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN. ARTUR ADIB EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN
SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, TAVANOMAISISTA TAI
SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA (KUTEN KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI
PALVELUJEN HANKKIMISESTA, KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, TIETOJEN HÄVIÄMISESTÄ,
TUOTTOJEN SAAMATTA JÄÄMISESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ
JOHTUVISTA VAHINGOISTA), JOTKA JOHTUVAT OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, VAIKKA
TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU ETUKÄTEEN. TÄMÄ
VASTUUNRAJOITUS ON VOIMASSA VAHINKOJEN SYYSTÄ TAI
VAHINGONKORVAUSOIKEUDELLISESTA PERUSTEESTA JA SIITÄ RIIPPUMATTA,
PERUSTUUKO VAHINKO SOPIMUKSEEN, SEURAUSVASTUUSEEN TAI
VAHINGONTEKOON (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI TAI MUU PERUSTE).
MyFord® Mobile -sovellus sisältää seuraavien tahojen kehittämiä ohjelmistoja:
Copyright (c) 2008 Ariel Flesler – aflesler(at)gmail(dot)com. http://flesler.blogspot.com
Lisensoitu BSD-lisenssin (http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php) mukaisesti.
Päivämäärä: 5/15/2008.
Copyright © 2010–2014 Vladimir Agafonkin, 2010–2011 CloudMade. Maps ©
OpenStreetMapmyötävaikuttajat. Kaikki oikeudet pidätetään.
Jakelu ja käyttö lähdekoodi- ja binaarimuodoissa joko muokkaamattomana tai muokattuna on
sallittu seuraavin ehdoin:
1.
Lähdekoodin jakeluissa on pidettävä mukana edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä
ehtoluettelo ja seuraava vastuunrajoituslauseke.
2.
Binaarimuotoisiin jakeluihin on lisättävä ohjeisiin tai muuhun jakelun mukana
toimitettavaan aineistoon tarkat kopiot edellä olevasta tekijänoikeusilmoituksesta, tästä
ehtoluettelosta ja seuraavasta vastuunrajoituslausekkeesta.
TEKIJÄNOIKEUDENHALTIJAT JA MYÖTÄVAIKUTTAJAT TOIMITTAVAT TÄMÄN
OHJELMISTON "SELLAISENAAN" ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI KONKLUDENTTISIA
TAKUITA, KUTEN TAKUITA KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI
SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TEKIJÄNOIKEUDENHALTIJAT JA
MYÖTÄVAIKUTTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN
SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, TAVANOMAISISTA TAI
SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA (KUTEN KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI
PALVELUJEN HANKKIMISESTA, KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, TIETOJEN HÄVIÄMISESTÄ,
TUOTTOJEN SAAMATTA JÄÄMISESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ
JOHTUVISTA VAHINGOISTA), JOTKA JOHTUVAT OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, VAIKKA
TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU ETUKÄTEEN. TÄMÄ

VASTUUNRAJOITUS ON VOIMASSA VAHINKOJEN SYYSTÄ TAI
VAHINGONKORVAUSOIKEUDELLISESTA PERUSTEESTA JA SIITÄ RIIPPUMATTA,
PERUSTUUKO VAHINKO SOPIMUKSEEN, SEURAUSVASTUUSEEN TAI
VAHINGONTEKOON (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI TAI MUU PERUSTE) .
Copyright (c) 2010-2011, Christian Johansen, christian@cjohansen.no. Kaikki oikeudet
pidätetään.
Jakelu ja käyttö lähdekoodi- ja binaarimuodoissa joko muokkaamattomana tai muokattuna on
sallittu seuraavin ehdoin:
Lähdekoodin jakeluissa on pidettävä mukana edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä
ehtoluettelo ja seuraava vastuunrajoituslauseke.
Binaarimuotoisiin jakeluihin on lisättävä ohjeisiin tai muuhun jakelun mukana toimitettavaan
aineistoon tarkat kopiot edellä olevasta tekijänoikeusilmoituksesta, tästä ehtoluettelosta ja
seuraavasta vastuunrajoituslausekkeesta.
Ohjelmistosta johdettuja tuotteita ei saa mainostaa tai markkinoida Christian Johansenin tai
muiden myötävaikuttajien nimillä ilman erillistä kirjallista lupaa.
Copyright 2009–2011 Urban Airship Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Jakelu ja käyttö lähdekoodi- ja binaarimuodoissa joko muokkaamattomana tai muokattuna on
sallittu seuraavin ehdoin:
1.
Lähdekoodin jakeluissa on pidettävä mukana edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä
ehtoluettelo ja seuraava vastuunrajoituslauseke.
2.
Binaarimuotoisiin jakeluihin on lisättävä ohjeisiin tai muuhun jakelun mukana
toimitettavaan aineistoon tarkat kopiot edellä olevasta tekijänoikeusilmoituksesta, tästä
ehtoluettelosta ja seuraavasta vastuunrajoituslausekkeesta.
URBAN AIRSHIP INC TOIMITTAA TÄMÄN OHJELMISTON "SELLAISENAAN" ILMAN MITÄÄN
SUORIA TAI KONKLUDENTTISIA TAKUITA, KUTEN TAKUITA KAUPALLISESTA
HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. URBAN
AIRSHIP INC JA MYÖTÄVAIKUTTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA
MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, TAVANOMAISISTA
TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA (KUTEN KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI
PALVELUJEN HANKKIMISESTA, KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, TIETOJEN HÄVIÄMISESTÄ,
TUOTTOJEN SAAMATTA JÄÄMISESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ
JOHTUVISTA VAHINGOISTA), JOTKA JOHTUVAT OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, VAIKKA
TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU ETUKÄTEEN. TÄMÄ
VASTUUNRAJOITUS ON VOIMASSA VAHINKOJEN SYYSTÄ TAI
VAHINGONKORVAUSOIKEUDELLISESTA PERUSTEESTA JA SIITÄ RIIPPUMATTA,
PERUSTUUKO VAHINKO SOPIMUKSEEN, SEURAUSVASTUUSEEN TAI
VAHINGONTEKOON (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI TAI MUU PERUSTE) .
MyFord® Mobile -sovellus sisältää seuraavien tahojen kehittämiä ohjelmistoja, jotka on
lisensoitu MIT-lisenssin ehtojen mukaisesti:
Copyright (c) 2015 Eddy Verbruggen
Tim Wood, Iskren Chernev, Moment.js contributors, momentjs.com, Copyright (c) 2011-2012
Tim Wood.

Copyright (c) 2009-2013 Jeremy Ashkenas, DocumentCloud Inc.
HTML5 Shiv v3.6.2 | @afarkas @jdalton @jon_neal @rem | MIT/GPL2-lisensoitu. Ford käyttää
HTML5 Shiv -versiota 3.6.2 MIT-lisenssin ehtojen mukaisesti.
Copyright (c) 2012 Scott Jehl ja Filament Group, Inc.
Copyright (c) 2011 Jan Mühlemann
Copyright (c) 2013 phonostar
Copyright (c) 2012 Jack Moore – jacklmoore.com
Copyright (c) 2013 "Cowboy" Ben Alman, https://github.com/cowboy/jquery-tiny-pubsub.
Copyright 2011, John Resig, kaksoislisensoitu MIT-lisenssin tai GPL-lisenssin version 2 ehtojen
mukaisesti. Ford käyttää jQuery JavaScript Library -versiota 1.5.1 MIT-lisenssin ehtojen
mukaisesti. Sisältää Sizzle.js:n, http://sizzlejs.com/, Copyright 2011 The Dojo Foundation,
julkaistu MIT-, BSD- ja GPL-lisenssien ehtojen mukaisesti. Ford käyttää Sizzle.js:ää
MITlisenssin ehtojen mukaisesti.
Copyright 2012 jQuery Foundation ja muut myötävaikuttajat, sisältää Sizzle.js:n,
http://sizzlejs.com.
Copyright (c) 2012 Adobe Systems, inc., osittainen Copyright (c) 2012 Olivier Louvignes
Copyright (c) 2012 Bob Easterday, Adobe Systems
Copyright (c) 2010 Ryan McGrath
Copyright (c) 2012 Artur Adib
Copyright 2009–2013 Kristopher Michael Kowal
Copyright 2009–2012 Kristopher Michael Kowal. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tyler Closen osien Copyright 2007–2009 Tyler Close.
Copyright 2009, 2010, 2011 Isaac Z. Schlueter. Kaikki oikeudet pidätetään
Copyright (c) 2011–2016 Alamofire Software Foundation ( http://alamofire.org/ )
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OHJELMISTON KEHITTÄJÄT JA TEKIJÄNOIKEUDENHALTIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN
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