KÄYTTÖEHDOT
AvaTradella on ilo tarjota käyttöösi tietoja, sisältöä, työkaluja, tuotteita ja palveluja avatrade.comsivustolla. Nämä käyttöehdot sisältävät myös tiettyjä tuotteita ja palveluksia koskevia tärkeitä
ilmoituksia ja tietoja. Näitä käyttöehtoja sovelletaan avatrade.com-sivuston käyttöösi.
Nämä käyttöehdot ovat sitova sopimus sinun ja avatrade.comin välillä. Se, että käytät avatrade.comsivustoa, ilmaisee sinun hyväksyvän nämä käyttöehdot ja muut avatrade.com-sivustoon sisältyvät
lailliset ilmoitukset. AvaTrade voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin hyvänsä ja ilman
ennakkoilmoitusta. Se, että jatkat avatrade.com-sivuston käyttöä, ilmaisee sinun hyväksyvän nämä
käyttöehdot, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
Tarkista ennen verkkosivustomme palvelun käyttöä, ettei se riko asuinmaasi lainsäädäntöä vastaan.
Palvelumme on käytettävissä vain, jos se on laillinen asuinmaassasi.

1.

TIEDOT AVATRADE.COM-SIVUSTOLLA

1.1.

Tiedot, jotka ovat tarjolla avatrade.com-sivustolla, ovat peräisin tarjolla olevista tunnetuista
ja luotettavista lähteistä, kolmansilta osapuolilta ja tutkimuksista. Me emme ole kuitenkaan
varmentaneet ja/tai tarkistaneet tietoja, emmekä me väitä niiden olevan täydellisiä, tarkkoja
tai luotettavia.

1.2.

Vaikka AvaTrade on tehnyt kaikkensa varmistaakseen avatrade.com-sivuston tietojen
tarkkuuden, sen tietoja ja sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tietojen
toimittamisen ainoana tarkoituksena on auttaa treidereitä tekemään itsenäisiä
sijoituspäätöksiä. AvaTrade ei takaa tietojen tarkkuutta, eikä ota vastuuta mistään
menetyksestä tai vahingosta, joka voi olla suoraan tai välillisesti seurausta avatrade.comsivuston sisällöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä, eikä tietojen siirron tai vastaanoton
viivästyksistä tai häiriöistä koskien ohjeita tai ilmoituksia, jotka on lähetetty avatrade.comsivuston kautta.

1.3.

Koko avatrade.com-sivuston sisältö esitetään sellaisena kuin se on julkaisun tai ilmoituksen
päivämääränä, ja sen sisältö voi muuttua uusien markkinatapahtumien tai muiden syiden
takia.

1.4.

AvaTraden asiakirjojen sisältämät tiedot ovat etusijalla, jos avatrade.com-sivuston ja
AvaTraden asiakirjoissa olevien tietojen välillä on ristiriitaa tai epäjohdonmukaisuutta.
AvaTrade ei ole vastuussa mistään vahingoista ja/tai tappioista, jotka johtuvat
avatrade.com-sivustolla oleviin tietoihin luottamisesta.

2.
2.1.

sivu 1

TEKIJÄNOIKEUS
avatrade.com-sivusto sekä tiedot ja ohjelmat, jotka voidaan ladata avatrade.com-sivustolta
ja
sillä mainostetut muut kohteet ovat kaikki kansainvälisten tekijänoikeuslakien
suojaamia.
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2.2.

3.

avatrade.com-sivuston käytön on oltava sopusoinnussa näiden lakien kanssa. Tietojen
kopiointi, muuttaminen, jakelu tai kaupallinen käyttö on kiellettyä ilman tekijänoikeuden
omistajien lupaa.

KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMAT
Ohjelmien lataaminen avatrade.com-sivustolta voi olla sallittua, mutta avatrade.com ja/tai
ohjelmistokehittäjät eivät ole vastuussa mistään vahingoista ja/tai menetyksistä, jotka
johtuvat kyseisestä ohjelmien lataamisesta ja/tai minkään avatrade.com-sivustolta ladatun
ohjelman käytöstä.

4.

ASIAKKAAN VASTUU KOSKIEN KÄYTTÖEHTOJA SEKÄ
SOPIMUSTEN VOIMASSAOLO
Käyttöohjeet ovat lisäys AvaTraden ja asiakkaan välillä laadittuun sopimukseen. Nämä
käyttöohjeet eivät muuta tai kumoa mitään sopimuksen ehtoa.

5.

LINKKIEN KÄYTTÖ
avatrade.com voi sisältää linkkejä muiden osapuolten hoitamiin sivustoihin. AvaTrade ei
valvo kyseisten sivustojen sisältöä tai niiden sisältämien tietojen tarkkuutta eikä takaa
muuten kyseisten sivustojen aineistoa. Linkit tarjotaan vain viitteeksi ja AvaTrade sanoutuu
irti kaikista velvoitteista ja vastuusta näiden sivustojen sisällön tai toiminnan suhteen.

6.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE JA VASTUURAJOITUS
AvaTrade EI VASTAA LAIN LAAJIMMASSA SALLIMASSA LAAJUUDESSA MISTÄÄN
SEURAUKSELLISISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ
VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN ESIMERKIKSI MENETETYT VOITOT, KAUPANKÄYNNIN
TAPPIOT TAI VAHINGOT, JOTKA JOHTUVAT avatrade.com-sivuston KÄYTÖSTÄ TAI SEN
ESTEESTÄ JA KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLLÖSTÄ, EPÄMUKAVUUDESTA TAI VIIVEESTÄ).
TÄMÄ PÄTEE, VAIKKA AvaTradelle ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN TAI
TAPPIOIDEN MAHDOLLISUUDESTA. AvaTrade EI VASTAA SINULLE TAI KENELLEKÄÄN MUULLE
TAPPIOSTA, JONKA AIHEUTTAJAAN AvaTrade EI VOI SUORAAN VAIKUTTAA, ELLEI LAKI
MUUTEN SITÄ VAADI.TÄHÄN SISÄLTYY VIKA SÄHKÖISISSÄ JA MEKAANISISSA LAITTEISSA TAI
KOMMUNIKAATIOYHTEYKSISSÄ (MUKAAN LUKIEN PUHELIN, JOHDOT JA INTERNET),
LUVATON KÄYTTÖ, VIRUKSET, VARKAUS, KÄYTTÄJÄN VIRHEET, ANKARA TAI
POIKKEUKSELLINEN SÄÄ (MUKAAN LUKIEN TULVA, MAANJÄRISTYS TAI MUU
LUONNONONNETTOMUUS), TULIPALO, SOTA, KAPINA, TERRORITEKO, MELLAKKA,
TYÖSELKKAUS JA MUUT TYÖVOIMAONGELMAT, ONNETTOMUUS, HÄTÄTILA TAI
HALLITUKSEN TOIMENPIDE.
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VAHINGONKORVAUKSET
Sinä suostut ehtona avatrade.com-sivuston käytöllesi turvaamaan ja suojaamaan AvaTradea
ja sen kolmannen osapuolen sisällön toimittajia kaikilta vaatimuksilta, menetyksiltä,
vastuilta, kuluilta ja kustannuksilta (mukaan lukien esimerkiksi asianajajan kulut), jotka
voivat johtua avatrade.com-sivuston käytöstäsi tai siitä, että rikot näitä ehtoja.
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