
1.Yleistä

Näitä Nivos Energia Oy:n online-palveluiden käyttöehtoja (”Yleiset 
Käyttöehdot”) sovelletaan kaikkiin Nivos Energia Oy:n asiakkailleen 
tuottamiin ja ylläpitämiin online-palveluihin ja niiden kautta tarjolla 
olevan sisällön, palveluiden ja aineistojen käyttämiseen (”Palvelu”). 

Palvelun kautta käyttäjä (”Käyttäjä”) voi tehdä ja muuttaa sopimuksia 
sekä tilata muita Nivos Energia Oy:n tai sen yhteistyökumppanien 
tuottamia palveluita edellyttäen, että Käyttäjä on oikeutettu Palvelun 
käyttöön. 

Näitä Yleisiä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Nivos Energia Oy:n 
ylläpitämiin Palveluihin, jollei jonkin Palveluun kuuluvan osan suh-
teen ole erikseen toisin ilmoitettu tai kirjallisesti sovittu. Palveluun 
voi sisältyä maksullisia tai maksuttomia osia, joiden käyttäminen voi 
edellyttää erityisten palvelukohtaisten ehtojen tai asiakassopimuksen 
hyväksymistä (yhdessä ”Palvelukohtaiset Ehdot”). Tällaisia Palvelu-
kohtaisia Ehtoja ovat muun muassa sähkön toimitukseen liittyvän 
asiakassopimuksen ehtojen hyväksyminen. 

Rekisteröitymällä tai muutoin käyttämällä tätä Palvelua tai mitä 
tahansa sen osaa Käyttäjä hyväksyy nämä Yleiset Käyttöehdot ja 
soveltuvat Palvelukohtaiset Ehdot itseään sitoviksi. 

2. Palvelun käyttäminen, rekisteröityminen ja  
rekisteröinnin lopettaminen

Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Käyttäjä liittyy Pal-
veluun rekisteröitymällä käyttäjäksi Palveluun liittyvillä www-sivuilla 
ja hyväksymällä siellä nämä Yleiset Käyttöehdot ja mahdolliset Palve-
lukohtaiset Ehdot itseään sitoviksi. Palvelun käyttäminen edellyttää, 
että Käyttäjä on vähintään 18-vuotias ja muutoin oikeustoimikelpoi-
nen. Muussa tapauksessa edellytetään, että Palvelun käyttämiselle 
on huoltajan tai muun edunvalvojan suostumus. Lisäksi edellytetään, 
että Nivos Energia Oy hyväksyy Käyttäjän rekisteröitymisen näiden 
ehtojen mukaisesti.

Ensimmäinen rekisteröityminen vaatii pankkitunnuksilla tunnistautu-
misen. Käyttäjät, jotka ovat jonkin muun kuin tunnistaumisvaiheessa 
valittavana olevan pankin asiakkaita, saavat rekisteröitymistunnuk-
sen Nivos Energia Oy:n asiakaspalvelusta. Palveluiden luonteesta 
johtuen Nivos Energia Oy voi lisäksi edellyttää Käyttäjältä tiettyjen 
tietojen, kuten henkilötunnuksen antamista rekisteröitymisen yhtey-
dessä Käyttäjän yksilöimiseksi riittävällä tavalla. 

Rekisteröityessään Käyttäjä voi luoda Palveluun henkilökohtaisen 
käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään 
käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesti, huolehtimaan siitä, 
ettei niitä voida väärinkäyttää sekä ilmoittamaan Nivos Energia Oy:lle 
viipymättä kaikista epäillyistä väärinkäytöksistä. Käyttäjä on vastuus-
sa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä 
ja siitä aiheutuvista mahdollisista vahingoista ja kustannuksista. 
Jos käyttäjätunnus ja/tai salasana katoaa, Käyttäjä voi luoda uudet 

tunnukset tunnistautumalla Palveluun uudestaan pankkitunnuksil-
laan tai pyytä uudet tunnukset asiakaspalvelustamme. Käyttäjän on 
viipymättä ilmoitettava Nivos Energia Oy:n asiakaspalveluun käyttäjä-
tunnuksen tai salasanan katoamisesta.

Palvelun sisältämien osien luonteesta johtuen Nivos Energia Oy:llä 
on oikeus tarkistaa Käyttäjän luottotiedot tämän rekisteröityessä 
Palveluun. Nivos Energia Oy:llä on oikeus estää Käyttäjältä Palvelun 
käyttö tai harkintansa mukaan vaatia maksullisten Palvelun osien 
käyttämiseksi Käyttäjältä kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta, 
jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksu-
häiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.

Käyttäjä voi lopettaa rekisteröitymisen, jos ei enää halua käyttää 
Palvelua. Rekisteröitymisen jälkeen Käyttäjällä ei ole enää pääsyä 
Palveluihin. Tiettyjä Palvelun osia koskevat Palvelukohtaiset Ehdot 
jäävät voimaan ko. ehtojen mukaisesti rekisteröitymisen lopettami-
sesta huolimatta.

Nivos Energia Oy:llä on oikeus lopettaa Käyttäjän rekisteröityminen 
tai rajoittaa Käyttäjän pääsyä joihinkin Palvelun maksullisiin tai 
maksuttomiin osiin, jos voidaan kohtuudella epäillä, että Käyttäjä on 
rikkonut Palvelun ehtoja tai käyttänyt Palvelua väärin.

3. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua näiden Yleisten Käyttöehto-
jen, soveltuvien Palvelukohtaisten Ehtojen sekä lain ja hyvän tavan 
mukaisesti. Palvelua ei saa käyttää tavalla, joka on haitallista, louk-
kaavaa tai vahingollista Nivos Energia Oy:lle, Yhteistyökumppaneille 
tai muille kolmansille osapuolille. 

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua ainoastaan henkilökohtaiseen 
käyttöönsä sekä olemaan väärinkäyttämättä Palvelua.

4. Ilmoitukset ja Käyttäjän tekemien sopimus-
ten ja tilausten sitovuus 

Palvelussa julkaistuun aineistoon sisältyviä tuotteita, palveluita tai 
muuta aineistoa koskevat ilmoitukset eivät ole Nivos Energia Oy:tä tai 
sen Palvelussa toimivien yhteistyökumppaneiden (”Yhteistyökump-
panit”) sitovia tarjouksia, jollei toisin ole nimenomaisesti ilmoitettu. 

Käyttäjä hyväksyy, että sopimusten tekeminen, muuttaminen ja uu-
siminen muodostaa sitovan sopimuksen Käyttäjän ja Nivos Energia 
Oy:n välille edellyttäen, että Nivos Energia Oy hyväksyy sopimuksen.  

Käyttäjä sitoutuu lisäksi siihen, että muiden Palveluun sisältyvien 
maksullisten tai maksuttomien tuotteiden tai palveluiden tilaaminen 
on laillisesti pätevä ja Käyttäjää voimassaolevan lain mukaisesti 
sitova. Kaikki tilaukset vaativat Nivos Energia Oy:n tai tämän Yhteis-
työkumppanien hyväksynnän.

5. Henkilötiedot

Nivos Energia Oy:llä on oikeus käsitellä Käyttäjän henkilötietoja 
henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä rekisteris-
elosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. Rekisteriseloste löytyy Nivos 
Energia Oy:n kotisivuilta, tai sen saa nähtäväksi pyydettäessä asiakas-
palvelusta.

Nivos Energia Oy:llä on oikeus lähettää Käyttäjälle suoramarkkinoin-
tia sähköpostilla ja tekstiviestinä, mikäli Käyttäjä on rekisteröityes-
sään Palveluun antanut tähän suostumuksensa.

6. Palvelun ja Käyttöehtojen muuttaminen 

Nivos Energia Oy kehittää Palvelua jatkuvasti ja sillä on oikeus muut-
taa Palvelua ja sen sisältöä osana kehitystyötään parhaaksi katso-
mallaan tavalla. Nivos Energia Oy:llä on myös milloin tahansa oikeus 
muuttaa näitä Palvelua koskevia Yleisiä Käyttöehtoja tai lopettaa 
Palvelun tuottaminen. 
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Nivos Energia Oy pyrkii ilmoittamaan näiden Käyttöehtojen tai Pal-
velukohtaisten Ehtojen olennaisista muutoksista Palvelun sivuilla 
viimeistään kaksi viikkoa ennen muutosten voimaantuloa. Joidenkin 
Palvelukohtaisten Ehtojen muuttaminen on sallittua vain niissä kuva-
tulla tavalla.

7. Palvelun sisältö ja saatavuus

Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet Palveluun ja sen sisäl-
töön kuuluvat Nivos Energia Oy:lle tai sen yhteistyökumppaneille.

Palvelussa tai sen kautta saavutettavissa palveluissa annettuja tietoja, 
ohjeita tai neuvoja ei ole tarkoitettu oikeudellisiksi, kaupallisiksi tai 
muunkaltaisiksi Nivos Energia Oy:tä tai sen Yhteistyökumppaneita 
sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niihin siten voi vedota. 
Niiden perusteella ei myöskään voi esittää Nivos Energia Oy:tä, Yhteis-
työkumppaneita tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia.

Nivos Energia Oy voi sisällyttää Palveluun linkkejä kolmansien osa-
puolten sivustoille, jotka eivät ole osa Nivos Energia Oy:n Palvelua 
eikä Nivos Energia Oy vastaa tällaisten sivustojen sisällöstä tai niissä 
tarjotuista palveluista.

Nivos Energia Oy:llä on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, 
uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliiken-
neverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen 
syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys 
sitä edellyttää. Nivos Energia Oy pyrkii rajoittamaan keskeytyksen 
kestoa kohtuullisella tavalla.

Nivos Energia Oy pyrkii varmistamaan, että Palvelu olisi Käyttäjän 
käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Nivos Energia Oy ei kuitenkaan takaa, 
että Palvelu toimii keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheet-
tömästi. 

8. Vastuunrajoitus 

Nivos Energia Oy ei vastaa Palvelun kautta saavutettavissa olevien 
Yhteistyökumppaniensa tai muiden palveluntarjoajien tarjoamien 
palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista. 

Nivos Energia Oy ei vastaa Palvelussa tai sen kautta saavutettavissa 
olevissa palveluissa olevien virheellisten, puutteellisten tai tulkinnan-
varaisten tietojen tai muun sisällön oikeellisuudesta tai niistä Käyttä-
jälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. 

Nivos Energia Oy ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, 
huolto- tai asennustoimista tai tietoliikennehäiriöistä aiheutuvista 
keskeytyksistä taikka niiden tai tietojärjestelmävirheiden tai haitallis-
ten ohjelmien (virus, madot jne.) aiheuttamista välillisistä tai välittö-
mistä vahingoista, mukaan lukien esimerkiksi Palveluun sisältyvän tai 
muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuneet vahingot.

Nivos Energia Oy ei vastaa välillisistä tai yllättävistä vahingoista, jotka 
johtuvat Palvelun tai sen kautta saavutettavissa olevien palveluiden 
käytöstä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

8. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin Yleisiin Käyttöehtoihin, Palveluun tai Palvelukohtaisiin Eh-
toihin ( jollei Palvelukohtaisista Ehdoista muuta johdu) perustuvat 
erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin 
neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta kohtuullisessa ajassa, ratkais-
taan riidat ensiasteena Tuusulan käräjäoikeudessa. Osapuolella on 
oikeus pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

9. Sovellettava laki

Näihin Yleisiin Käyttöehtoihin ja Palvelukohtaisiin Ehtoihin sovelle-
taan Suomen lakia.


