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Sopimuksen voimaantulo ja voimassaolo

Sopimuksen osapuolina ovat Noyra Oy (jäljempänä Noyra) ja 
palvelun tilaaja (jäljempänä asiakas). Sopimus astuu 
voimaan asiakkaan tilattua Yritysdiileri-palvelun 
(jäljempänä palvelu) ja maksettua tilauksen. Sopimus on 
toistaiseksi voimassaoleva ellei toisin ole sovittu.

Palvelun sopimusehdot

Asiakas sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja palvelun 
käytössä:

1. Asiakas saa palvelun käyttöä varten henkilökohtaisen 
käyttäjätunnuksen ja vaihdettavissa olevan salasanan. 
Asiakas vastaa siitä, ettei käyttäjätunnus ja salasana 
joudu kolmannen osapuolen haltuun.

2. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan antamat tiedot 
ovat oikein ja ajan tasalla.

3. Palvelussa toteutunutta toimeksiantoa ei voi perua 
ilman kaupan purkuun liittyviä seuraamuksia.

4. Syntyneestä kaupasta tiedotetaan mahdollisimman 
nopeasti tarvittaville tahoille. Palvelun tarjoaja 
toimittaa viipymättä tarvittavat dokumentit kaupan 
tehneille osapuolille.

5. Uudet omistajatiedot päivitetään osakasrekisteriin 
vasta kun on varmistettu, että myyjän, ostajan, 
verottajan ja välittäjän välinen rahaliikenne on 
toteutunut.

6. Asiakas ymmärtää, että palvelu tarjoaja ei vastaa 
tiedoista jotka kaupan kohteena olevat yritykset ovat 



antaneet. Asiakkaan velvollisuus on itse varmistaa 
annetun tiedon oikeellisuus.

7. Palvelun tarjoaja pidättää itsellään oikeuden tehdä 
tarvittavia muutoksia palveluun.

8. Noyra omistaa tämän palvelun immateriaalioikeudet ja 
asiakas saa käyttää niitä vain tämän palvelun 
sallimissa puitteissa.

9. Noyran vastuu rajoittuu aina enintään summaan, joka 
vastaa asiakkaan palvelusta maksamaa summaa. 
Vahingonkorvausta on vaadittava yhden kuukauden 
kuluessa vahingonkorvaus vaatimuksen perusteena 
olevan virheen havaitsemisesta tai siitä kun 
asiakkaan olisi pitänyt havaita virhe.

10. Sopimusosapuoli voi kirjallisesti kirjeenä tai 
sähköpostilla toiselle osapuolelle annetulla 
irtisanomisilmoituksella irtisanoa sopimuksen. 
Irtisanomisaika on kaksi (2) viikkoa ja se alkaa 
ilmoituksen jättöpäiväyksestä lukien.

11. Noyra korjaa palvelussa ilmenneet viat mahdollisimman 
pian, normaalin työajan puitteissa. Noyra ei vastaa 
kolmansien osapuolien vioista ja virheistä.

12. Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen kulloinkin 
voimassa olevaa lakia. Noyralla on oikeus poistaa 
asiakas palvelusta mikäli asiakas toimii Suomen 
lakien vastaisesti tai mikäli asiakas käyttää 
palvelua väärin tai vastuuttomasti.

13. Noyra ei vastaa palvelun saatavuudesta ja nopeudesta, 
mutta tekee parhaansa taatakseen ne.

14. Noyra voi siirtää tämän sopimuksen ja sen kohteet 
kolmannelle osapuolelle.



15. Noyra voi tehdä tähän sopimukseen muutoksia, 
lisäyksiä tai poistoja ilmoittamalla siitä 
asiakkaalle sähköpostilla, kirjeenä tai 
Yritysdiilerin etusivulla julkaistavalla uutisella 
kaksi (2) viikkoa etukäteen. Jos asiakas ei hyväksy 
muutoksia, on palvelu tällöin mahdollista lopettaa 
normaalin irtisanomismenettelyn puitteissa. Jos 
asiakas ei ilmoita mitään, hyväksyy asiakas tällöin 
muutokset.

16. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet 
ratkaistaan välimiesoikeudessa.


