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365 alustan käyttöehdot 

Tarkistettu: 29.1.2022 

 

Seuraavassa kuvataan 365 Retail Markets, LLC:n (365, "me", "yhdessä", "meidän", "AirVend", "Company 

Kitchen", "Stockwell") alustat ja kaikki niihin liittyvät palvelut (erikseen ja yhdessä kutsutaan näitä365 -

alustaksi tai -palveluksi):  

Näihin palveluihin kuuluvat online-portaalit, mobiilisovellukset ja ostopaikan kioskit, joiden avulla 

yksittäiset henkilöt (kukin yksittäinen henkilö on "käyttäjä") voivat käyttää 365-alustoja tallennettujen 

arvotilien ("tili tai my market-tili) ostaaksesi tavaroita ja palveluita ulkopuolisilta tällaisten palvelujen 

tarjoajilta osallistuvissa paikoissa, mukaan lukien riippumattomat kolmannen osapuolen tarjoajat 365:n 

tai joidenkin 365:n tytäryhtiöiden ("kolmannen osapuolen palveluntarjoajat") kanssa tehdyn sopimuksen 

perusteella. Seuraavat käyttöehdot sekä kaikki päivitykset, täydennykset, lisäehdot ja kaikki 365:n 365-

alustojen käyttöä koskevat käyttöehdot ja säännöt, mukaan lukien 365:n tietosuojailmoitus 

("tietosuojailmoitus") ja biometristen tietojen tietosuojakäytäntö ("biometrinen käytäntö"), joista kukin 

sisältyy viitteenä, muodostavat yhdessä kaikki ehdot sinun ja 365 välillä. Voit hankkia kopion näistä 

ehdoista osoitteesta: https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/. 365-alustoihin kuuluu: 

• Myyntipisteiden laitteet 
o 365 kioski 
o AirVend 
o Avanti kiosk 

o Company Kitchen kioski 
o NanoMarket 
o PicoMarket  
o Smart N Go 

o Smart E 

o Smart Market  
o Stockwell  

• Yritysten verkkosivustot 
o https://365retailmarkets.com 
o https://www.avantimarkets.com 
o https://lightspeedautomation.com 
o https://companykitchen.com 
o https://stockwell.ai 
o 365 Retail Markets -tuki 

• Kuluttajasivustot 
o https://LoadMyCard.net 
o https://mykioskcard.com 
o https://mymarketaccount.com 
o https://mymarketaccount.net 
o https://mymarketcard.com 
o https://Order.SimpliGet.com 
o https://payment.companykitchen.com 

• Mobiiliapplikaatiot 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
https://365retailmarkets.com/
https://lightspeedautomation.com/
https://companykitchen.com/
https://stockwell.ai/
https://mykioskcard.com/
https://mymarketaccount.net/
https://mymarketcard.com/
https://order.simpliget.com/
https://payment.companykitchen.com/
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o 365 Retail Markets -mobiilisovellus 
o Avanti Market mobile app 
o Company Kitchen -mobiilisovellus 
o Stockwell-mobiilisovellus 

• Operaattorin verkkosivustot 
o https://adm.365retailmarkets.com 
o https://consumer.avantimarkets.com  
o https://live.app.air-vend.com 
o https://manage.SimpliGet.com  
o https://mms.mykioskworld.com 
o https://operators.companykitchen.com 
o https://smarthq.365retailmarkets.com 
o https://smartmarketadmin.com  
o https://store.avantimarkets.com/ 

• Muu siihen liittyvä teknologia, riippumatta siitä, onko se nyt tiedossa tai kehitetty 
 

LUE NÄMÄ EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN NIIDEN HYVÄKSYMISTÄ.Hyväksyt nämä ehdot käyttämällä 365-

alustaa. Hyväksymällä nämä ehdot, sinä (a) tunnustat, että olet lukenut ja ymmärtänyt nämä ehdot; (b) 

hyväksyt näiden ehtojen määräykset, mukaan lukien suostumuksesi riitojenratkaisu- ja 

välimiesmenettelysopimukseen (jäljempänä I osassa); (c) sitoudut noudattamaan näitä ehtoja 

oikeudellisesti; (d) takaat, että olet täysi-ikäinen lainkäyttöalueellasi, jossa asut, näiden ehtojen 

sitomiseksi; ja (e) suostut vastaanottamaan kaikki tietueet ja suorittamaan kaikki tapahtumat, joihin liittyy 

365-alustat, 365 ja mikä tahansa muu suhteesi 365:n kanssa sähköisesti (määritelty alla olevassa osassa 

XXXIX). JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA TAI TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÄ, ÄLÄ KÄYTÄ 365-ALUSTOJA.  

 

Huomautus riidanratkaisusta ja välimiesmenettelystä: Nämä ehdot sisältävät säännöksiä, jotka 

säätelevät, kuinka sinun ja 365:n väliset vaatimukset ratkaistaan, mukaan lukien riitojenratkaisu- ja 

välimiesmenettelysopimus (katso alla oleva osa I), joka edellyttää rajoitettujen poikkeusten lisäksi, että 

lähetät väitteet, jotka sinulla on meitä vastaan sitovaan välimiesmenettelyyn, henkilökohtaisesti, ei 

osana minkään luokan, kollektiivisen tai edustavan menettelyn osaa, ja sinulla on oikeus hakea 

helpotusta vain yksilöllisesti, ellet kieltäydy välimiesmenettelystä alla olevan osan I(E) kanssa. 

 

I. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN JA VÄLIMIESMENETTELY 
Lue tämä erimielisyyksien ratkaisu- ja välimiesmenettelysopimus (”välimiesmenettelysopimus”) 

huolellisesti. Se vaikuttaa laillisiin oikeuksiin, joita sinulla voi olla muutoin, mukaan lukien oikeutesi 

nostaa kanne oikeudessa. Tässä välimiesmenettelysopimuksessa määrätään useimpien riitojen 

ratkaisemisesta välimiesmenettelyllä oikeudenkäyntien ja ryhmäkanteiden sijaan. Välimiesmenettely 

on lopullinen ja sitova, ja tuomioistuin valvoo sitä vain hyvin rajoitetusti. Jos hyväksyt ja et kieltäydy 

noudattamalla jäljempänä osassa I(E) esitettyjä menettelyitä, tämä välimiesmenettelysopimus säilyy 

voimassa näiden ehtojen irtisanomisen ja 365:n kanssa tekemiesi asioiden päättymisen jälkeen. 

https://adm.365retailmarkets.com/
https://live.app.air-vend.com/
https://operators.companykitchen.com/
https://smarthq.365retailmarkets.com/
https://smartmarketadmin.com/
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A. Erimielisyyksien ratkaiseminen  
365 on saatavana puhelimitse 1-888-365-7382 (Yhdysvallat/Kanada), + 1-248-434-3910  

(kansainvälinen),  sähköpostitse privacy@365smartshop.com tai 

https://www.365retailmarkets.com/ keskustellaksesi kaikista huolenaiheistasi tai vaatimuksistasi koskien 

365-palvelua (kuten on määritelty alaosan II kohdassa); 365-palveluiden käyttöäsi; 365-alustoja; näitä 

käyttöehtoja; tietosuojakäytäntöä, joka on saatavilla osoitteessa 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ sekä biometristen tietojen 

tietosuojakäytäntömme, joiden kopiot ovat saatavilla osoitteessa 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/. Suurin osa huolenaiheista tai vaatimuksista 

voidaan ratkaista nopeasti tällä tavalla. Osapuolten on pyrittävä ratkaisemaan kaikki riidat, väitteet, 

kysymykset tai erimielisyydet suoraan neuvottelujen ja vilpittömässä mielessä, kohtuullisen kaupallisesti, 

käytävien neuvottelujen avulla, jotka ovat ennakkoedellytys sille, että kumpikin osapuoli aloittaisi 

oikeudenkäynnin tai välimiesmenettelyn. 

i. Sopimus sitovasta välimiesmenettelystä. Jos osapuolet eivät pääse sopuun huolenaiheesta, 

vaatimuksesta tai erimielisyyden ratkaisuun kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun 

osapuoli aloittaa alkuperäisen riidanratkaisun edellä olevan I osan A kohdan "erimielisyyksien 

ratkaiseminen"; mukaisesti, kumpikin osapuoli voi aloittaa sitovan välimiesmenettelyn. Jollei 

jäljempänä esitetyistä poikkeuksista muuta johdu, kaikki väitteet, riidat ja kiistat, jotka johtuvat 

tai liittyvät: (i) tähän välimiesmenettelysopimukseen (mukaan lukien sen muodostaminen, 

toteuttaminen ja rikkominen, soveltaminen, täytäntöönpanokelpoisuus, muodostaminen, 

tulkinta, rakentaminen, pätevyys ja välimiesmenettely) (kaikista riidoista), (ii) sinun ja 365:n 

välinen suhde; (iii) 365a-alustat, nämä käyttöehdot, 365:n tietosuojailmoitus joka on saatavilla 

osoitteesta https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ ja 365:n biometristen tietojen 

tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteesta: https://www.365retailmarkets.com/consumer-

policy/ tai (iv) 365:n tuotteet ja palvelut (mukaan lukien kaikki liiketoimet, toimet tai 

laiminlyönnit, joihin 365 liittyy, sen lisenssinantajat tai kolmansien osapuolten tarjoajat) 

ratkaistaan yksinomaan ja lopullisesti sitovalla välimiesmenettelyllä, jota hallinnoi American 

Arbitration Association (“AAA”) luottamuksellisesti AAA:n kuluttajan välimiesmenettelysääntöjen 

mukaisesti (saatavilla osoitteesta www.adr.org tai soittamalla AAA:lle numeroon +1-800-778-

7879), sellaisena kuin se on muutettuna tällä välimiesmenettelysopimuksella, lukuun ottamatta 

kaikki välimiesmenettelysäännöt tai -menettelyt, jotka säätävät tai sallivat luokka-, ryhmä- tai 

edustajamenettelyjä tai helpotuksia. Jos AAA ei kykene tai halua hallinnoida välimiesmenettelyä 

jostain syystä, välimiesmenettelyn hallinnoi JAMS soveltuvien sääntöjensä mukaisesti (saatavilla 

osoitteessa: www.jamsadr.com), sellaisena kuin se on muutettuna tällä 

välimiesmenettelysopimuksella, tai jos JAMS ei, tällöin toinen 365:n valitsema 

välimiesorganisaatio, joka pystyy hallinnoimaan välimiesmenettelyä. Kopiot sovellettavista 

välimiesmenettelysäännöistä ovat saatavilla osoitteessa 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/. Epäilyjen välttämiseksi välimiehellä, eikä 

millään liittovaltion, osavaltion tai paikallisella tuomioistuimella tai virastolla, on yksinomainen 

toimivalta ratkaista kaikki tällaiset osapuolten väliset katetut vaateet, erimielisyydet ja ristiriidat, 

mukaan lukien mutta ei rajoittuen tulkintaan liittyviin erimielisyyksiin, näiden ehtojen (ja kaikkien 

tässä mainittujen 365:n ilmoitusten ja käytäntöjen), tämän välimiessopimuksen, minkä tahansa 

väitteen siitä, että tämä välimiesmenettelysopimus kokonaan tai osittain on mitätön tai 

mitätöitävä, välimiesmenettely, vaikutus, rikkominen, täytäntöönpano, sovellettavuus, 
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täytäntöönpano tai muodostaminen kaikista vaatimuksista. Välimiehellä on valtuudet myöntää 

mitä tahansa helpotusta, joka olisi saatavissa tuomioistuimessa lain tai oman pääoman mukaan 

tämän välimiesmenettelyn ehtojen mukaisesti, mukaan lukien luokka- ja ryhmäkanteista 

luopuminen, jäljempänä I jakson B kohdassa. Välimiehen päätöksen on oltava lopullinen ja sitova 

osapuolille, ja se voidaan merkitä tuomiona mihin tahansa toimivaltaiseen tuomioistuimeen, joka 

voidaan tarkistaa välimiesmenettelyjä koskevien sovellettavien lakien mukaisesti. Tämän 

välityssopimuksen tulkintaa ja täytäntöönpanoa säännellään liittovaltion välimiesmenettelylailla. 

ii. 365 MAKSAA VÄLIMIESMENETTELYN JA SIIHEN LIITTYVÄT MAKSUT VÄLIMIESMENETTELYSTÄ 

SOVELLETTAVIEN SÄÄNTÖJEN JA VÄLIMIEHEN EDELLYTTÄMÄLLE MÄÄRÄLLE. 

iii. OSAPUOLET YMMÄRTÄVÄT JA SOPIVAT, ETTÄ SITOUTUMINEN VÄLIMIESMENETTELYYN 

TARKOITTAA SITÄ, ETTÄ SINÄ JA 365 LUOVUTTE KAIKISTA OIKEUKSISTANNE OIKEUDENKÄYNTIIN 

TUOMARIN TAI VALAMIESTEN EDESSÄ LIITTYEN TÄHÄN VÄLIMIESMENETTELYSOPIMUKSEEN. 

B. Luokkaoikeudenkäynnistä ja kollektiivisista toimista luopuminen. OSAPUOLET 

SOPIVAT MYÖS ETTÄ MIKÄ HYVÄNSÄ 
VÄLIMIESMENETTELY SUORITETAAN YKSITYISESTI, EIKÄ LUOKKAOIKEUDENKÄYNTINÄ, KOLLEKTIIVISENA 

TAI EDUSTAJAN TOIMESTA. OSAPUOLET LUOPUVAT OIKEUKSISTAAN LUOKKAOIKEUDENKÄYNTIIN, 

KOLLEKTIIVISEEN TOIMINTAAN TAI HAKEMAAN VAPAUTUSTA LUOKKAOIKEUDENKÄYNNIN TAI 

KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN KAUTTA. JOS MIKÄ TAHANSA OIKEUS TAI VÄLIMIES MÄÄRITTELEE ETTÄ 

TÄMÄ LUOPUMINEN LUOKKAOIKEUDENKÄYNNISTÄ TAI KOLLEKTIIVISESTA TOIMINNASTA ON 

EPÄSOVELTUVA TAI SITÄ EI VOIDA MÄÄRÄTÄ MISTÄÄN SYYSTÄ, TÄMÄ MÄÄRITTELY EI VOI VAIKUTTAA 

TÄMÄN VÄLIMIESMENETTELYSOPIMUKSEN SOVELTUVUUTEEN TAI TOIMEENPANOON JA TÄMÄN 

LUOKKAOIKEUDENKÄYNNIN TAI KOLLEKTIIVISEN TOIMINANNAN TOTEUTETTAVUUTEEN JOKA 

MUUTETAAN NIIN, ETTÄ SIITÄ TULEE SOVELTUVA JA TOIMEENPANTAVA, ELLEI SE OLE TÄMÄN POISTETTU 

TÄSTÄ VÄLIMIESMENETTELYSTÄ LAIN MUKAISESTI. 

C. Poikkeukset tähän välimiesmenettelysopimukseen 
i. Vähäisten vaateiden tuomioistuin. Huolimatta tämän välimiesmenettelyn päinvastaisuudesta, 

joko sinä tai 365 voitte hakea korvausta vähäisten vaatimusten tuomioistuimessa yksilöllisesti 

riita-asioista tai vaatimuksista, jotka kuuluvat kyseisen tuomioistuimen toimivallan piiriin. 

II. Kalifornian yksityisten asianajajien laki (PAGA). Huolimatta siitä, mitä tässä välimiesmenettelyssä 

on todettu päinvastoin, kumpikin osapuoli voi hakea muutosta Kalifornian yksityisten 

asianajajien lain nojalla nostetusta vaatimuksesta tuomioistuimessa. 

III. Hallituksen toimet. Huolimatta siitä, mitä tässä välimiesmenettelyssä on päinvastoin, kumpikin 

osapuoli pidättää oikeuden nostaa syytteen tai osallistua menettelyyn valtion virastossa. 

D. Määräysten itsenäisyys 
Jos minkä tahansa tämän välimiesmenettelyn määräyksen todetaan olevan täytäntöönpanokelvoton, 

tällainen toteamus ei vaikuta mihinkään muuhun tämän välimiesmenettelysopimuksen määräykseen, ja 

täytäntöönpanematon määräys on muutettava siten, että se on täytäntöönpanokelpoinen, tai jos 

tällainen muutos ei ole sallittua sovellettavan lain mukaan, määräys poistetaan tästä 

välimiesmenettelystä. 
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E. 30 päivän oikeus kieltäytyä välimiesmenettelystä 
Sinulla on oikeus kieltäytyä siitä, että tämä välimiesmenettelysopimus ja luopuminen 

luokkaoikeudenkäynneistä ja kollektiivisista toimista, I jakson C kohdassa, ei sido sinua, lähettämällä 

kirjallisen ilmoituksen kieltäytymispäätöksestäsi seuraavaan osoitteeseen: 1743 Maplelawn, Troy, MI, 

48084, sähköpostilla osoitteeseen privacy@365smartshop.com tai verkossa: 

https://www.365retailmarkets.com/. Kieltäytymisilmoitus on lähetettävä kolmenkymmenen (30) päivän 

kuluessa siitä, kun olet hyväksynyt nämä ehdot ja tämän välimiesmenettelysopimuksen, muuten sinun on 

sovitettava riidat tämän välimieskäsittelysopimuksen ehtojen mukaisesti. Jos kieltäydyt tästä 

välimiesmenettelystä, se ei myöskään sido meitä. 

F. Eksklusiivinen paikka oikeudenkäynneille 
Jos tätä välimiesmenettelysopimusta ei jostain syystä sovelleta tiettyyn vaatimukseen tai riita-asiaan, 

osapuolet sopivat, että kaikki niiden väliset oikeudenkäynnit on annettava yksinomaan osavaltioiden tai 

liittovaltion tuomioistuimille, jotka sijaitsevat Oaklandin piirikunnassa Michiganissa, koska 365 sijaitsee 

siellä ja palveluita että 365-alustoja hallinnoidaan kyseissä paikassa (lukuun ottamatta vähäisiin 

vaatimuksiin liittyviä oikeustoimia, jotka voidaan nostaa asuinmaassasi). 

II. MÄÄRITELMÄT. 
Näissä ehdoissa sanat "mukaan lukien" ja "sisältyvät" tarkoittavat "mukaan lukien, mutta ei rajoittuen 

niihin". Sanat "365", "me", "yhdessä", "meidän", "Airvend", "Avanti", "Company Kitchen", "Lightspeed" 

tai "Stockwell" tarkoittavat 365 Retail Markets, LLC:tä, sen nykyistä ja entistä emoyritystä, tytäryhtiötä tai 

siihen liittyviä yksiköitä; 365:n palveluntarjoajia, kolmansien osapuolten tarjoajia, lisenssinantajia ja mitä 

tahansa muuta tahoa tai henkilöä, joka auttaa 365 palvelujen tarjoamisessa; sekä heidän nykyisiä ja entisiä 

omistajia, jäseniä, osakkeenomistajia, johtajia, virkamiehiä, työnantajia, edustajia, seuraajia ja 

toimeksiantajia. Sanat "sinä" tai "sinun" tarkoittaa sinua, puolisoasi, toimeenpanijoita, 

järjestelmänvalvojia, seuraajia ja toimeksiantajia. Sanat "juhlat" tai "juhlat" tarkoittavat sinua ja/tai 365 

sellaisina kuin ne on määritelty tässä osassa II. 

III. KÄYTTÖOIKEUS 
Edellyttäen, että noudatat näitä ehtoja, 365 myöntää sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-lisensoitavan, 

peruutettavissa olevan, ei-siirrettävän lisenssin: (i) käyttää 365-alustoja henkilökohtaisilla laitteillasi 

yksinomaan käyttöösi osallistuvissa paikoissa; ja (ii) pääsyn kaikkeen sisältöön, tietoihin ja niihin liittyviin 

materiaaleihin, jotka voidaan asettaa saataville 365-alustojen kautta, ja käyttää niitä vain 

henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, näiden ehtojen mukaisesti. 365 ja 365:n lisenssinantajat 

varaavat kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty tässä asiakirjassa. 

IV. OMISTUSSUHTEET 
Nämä ehdot tai 365-alustan käyttö eivät luovuta tai anna sinulle mitään oikeuksia: (i) 365:een tai liittyen 

365:een lukuun ottamatta edellä osiossa III myönnettyä rajoitettua lisenssiä; tai (ii) käyttää tai viitata 

millään tavalla 365:n tai 365:n lisenssinantajien ja palveluntarjoajien yritysten, logojen, tuotteiden ja 

palveluiden nimiä, tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä. 
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V. VERKKOSAATAVUUS JA LAITTEET 
Olet vastuussa 365-alustojen (lukuun ottamatta myyntipistelaitteita) käyttämiseen tarvittavan 

tietoverkon käyttöoikeuden hankkimisesta. Matkapuhelinverkosi datan ja viestien hinnat ja maksut 

saattavat olla voimassa, jos käytät 365-alustoja langattomalla laitteella. Olet vastuussa yhteensopivien 

laitteiden tai laitteiden hankkimisesta ja päivittämisestä, joita tarvitaan 365-alustojen käyttämiseen ja 

käyttämiseen. 365 ei takaa, että 365 käyttöympäristöt tai mikä tahansa osa 365-alustoista toimii tietyllä 

laitteistolla tai laitteella. 365-alustoihin saattaa liittyä toimintahäiriöitä ja viivästyksiä, jotka johtuvat 

Internetin ja sähköisen viestinnän käytöstä. 

VI. TIETOJA TILISTÄSI 
365-alustojen käyttämiseksi sinun on hyväksyttävä nämä käyttöehdot ja tietosuojailmoitus 

allekirjoittamalla nimesi sähköisesti ja napsauttamalla näiden ehtojen alaosassa olevia painikkeita. Sinun 

on oltava vähintään 18-vuotias saadaksesi tilin tai laillisen täysi-ikäisyyden lainkäyttöalueellasi, jossa asut, 

näiden ehtojen hyväksymistä varten. Tilin rekisteröinti edellyttää, että lähetät 365:lle tiettyä 

henkilökohtaista tietoa, mukaan lukien nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Suostut ylläpitämään tarkkoja, 

täydellisiä ja ajantasaisia tietoja tililläsi. Epäonnistumisesi ylläpitää tarkkoja, täydellisiä ja ajantasaisia 

tilitietoja voi johtaa siihen, että et pysty käyttämään 365-alustoja. Se voi myös johtaa 365:n tilin 

irtisanomiseen ja sen suhdetta sinuun, vaikka välimiesmenettelysopimus säilyy irtisanomisesta 

huolimatta. Suostut ylläpitämään tilisi käyttäjänimen, salasanan ja muiden käyttöoikeustietojen 

turvallisuutta ja salassapitoa aina ja olet vastuussa kaikesta toiminnasta, joka tapahtuu tililläsi. Ellei 365 

toisin kirjallisesti salli, sinulla voi olla vain yksi tili. Et saa valtuuttaa kolmansia osapuolia käyttämään tiliäsi, 

etkä saa sallia alle 18-vuotiaiden käyttää tiliäsi, elleivät he ole sinun seurassasi. Et voi luovuttaa tai muuten 

siirtää tiliäsi kenellekään muulle henkilölle tai yhteisölle. 

365-alustojen avulla voit ladata paikallisen valuutan arvoa myyntipisteiden, kuluttajasivustojen tai 
mobiilisovelluksen kautta tilillesi ennakkomaksuna tuleville ostoksille niihin osallistuvissa paikoissa, joissa 
tili hyväksytään maksuna. Tilillesi lataamasi paikallisvaluutan arvo on ennakkomaksu osallistuvien 
sijaintien tavaroille ja palveluille. 365-alustoihin ei ole liitetty luottokorttia, maksukorttia, luottolimiittiä, 
tililimiittiä tai talletustiliä. Ellei laissa toisin sallita, tilillesi ladatut summat voidaan palauttaa sen 
osallistuvan sijainnin paikallisten ehtojen mukaisesti, jossa käytät tiliäsi. 365 ei kerrytä, maksa tai hyvitä 
tilillesi ladattujen varojen korkoa, osinkoja tai muita tuloja. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 
ei ole vakuuttanut tiliisi liittyvää arvoa. 
 
Luotot (kohteliaisuushyvitykset, suositushyvitykset, välipalahyvitykset, viiteohjelman palkkiot, 

viittausohjelmakoodit, uskollisuushyvitykset) ja tarjoukset (kampanjatarjoukset) eivät ole siirrettävissä, 

niitä ei voida myydä uudelleen eikä niitä voi lunastaa käteiseksi tai muilla syillä. Pidätämme oikeuden 

poistaa, rajoittaa tai muuttaa hyvityksiä tai tarjouksia milloin tahansa. Jos tilisi peruutetaan syystä tai 

syystä, voit menettää kaikki odottavat, nykyiset tai tulevat hyvitykset tai tarjouskampanjat ja muut 

lunastamattoman arvon muodot tilissäsi tai liittyä siihen ilman ennakkoilmoitusta. Hyväksyt, että voimme 

muuttaa viiteohjelman ehtoja, lopettaa viittausohjelman tai poistaa, vähentää, rajoittaa tai muokata 

viittausohjelman palkkioita milloin tahansa mistä tahansa syystä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, siltä 

osin kun päättelemme tai uskomme, että osallistumisesi viittausohjelmaan tai viittausohjelmakoodien 

käyttö tai lunastaminen oli virheellistä, petollista, laitonta tai muutoin näiden ehtojen vastaista. 
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Tilisi on nimetty toimimaan kotisijainnissasi, joka on tunnistettu kutsusta luoda tili kotisijaintiisi. 

Pidätämme oikeuden olla hyväksymättä tilimaksuja ja voimme muutoin lopettaa tai rajoittaa tilin käyttöä, 

jos uskomme kohtuudella, että käyttö on luvatonta, vilpillistä tai muuten laitonta. 

Ellei 365 toisin sovi erillisessä kirjallisessa sopimuksessa kanssasi, tilisi on saatavilla vain 

henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. 

VII. ARVON LATAAMINEN TILILLE 
Voit ladata arvon (paikallisessa valuutassa) tilillesi käyttämällä hyväksyttyä luotto- tai maksukorttia 

myyntipistelaitteesta, kuluttajasivustoista tai mobiilisovelluksistamme. Kaikki tilillesi ladatut summat 

pidetään paikallisessa valuutassa. 

Arvoa voidaan ladata tilillesi myös ystävällisyyshyvitysten, viittausarvojen, kanta-asiakashyvitysten, 

välipalahyvitysten, tarjousten ja kampanjoiden muodossa. Näillä hyvityksillä ei ole käteisarvoa, niitä ei voi 

siirtää tai palauttaa, käyttää verojen tai maksujen maksamiseen ellei laissa toisin määrätä.  

VIII. OSTOKSEN TEKEMINEN 
Voit käyttää tiliäsi ostosten maksamiseen osallistuvissa kauppiaiden sijainneissa, jos tililläsi on riittävä 

saldo tapahtuman suorittamiseen. Kun ostos tehdään tililläsi, tilisi saldoa pienennetään tapahtuman 

määrällä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tuotteen hintaan, veroihin ja mahdollisiin lisämaksuihin. Jos 

tilisi saldo ei ole riittävä ostoyrityksen aikaan, tapahtuma hylätään ja sinun on lisättävä rahaa ostoksen 

suorittamiseksi. Kaikki ostostasi koskevat kysymykset tulee osoittaa sen paikan operaattorille, josta 

tavarat ostettiin. 

IX. KUITIT JA MAKSUTAPAHTUMAT 
Kun käytät tiliäsi, 365 toimittaa kuitin pyynnöstäsi. Ostopaikasta riippuen kuittivaihtoehdot voivat sisältää 

minkä tahansa tai kaikki seuraavista: tekstiviestit (normaalit hinnat), tuloste, sähköposti tai 

mobiilisovellus. Kuitti osoittaa, että osto on tehty tilillä, mitkä tuotteet ostettiin ja niiden ostohinta. Sinun 

vastuullasi on säilyttää kuitteja ja varmistaa säännöllisesti, että tapahtumahistoriasi ja tilisi saldo ovat 

oikeat. Voit tarkistaa tilisi saldon mobiilisovellusten tai laitteen kautta, josta ostokset tehdään. Voit 

tarkastella aiempia tapahtumahistoriaa kuluttajasivustoilla tai mobiilisovelluksissa. 

X. HYVITYKSEN PYYTÄMINEN 
365 ei ole vastuussa tililläsi ostetun tavaran laadusta, turvallisuudesta, laillisuudesta tai mistään muusta. 

Jos jostain syystä uskot, että ostettu tavara rikkoo tai ei täytä mitään edellä mainituista seikoista, pidätät 

oikeuden pyytää palautusta tuotteen hinnasta. Hyvitysten pyytämiseen on kaksi ensisijaista tapaa: 1) 

pyydä hyvitystä mobiilisovelluksella; tai 2) pyydä hyvitystä pyytämällä sitä markkinatoimittajalta, jolla teit 

ostoksen. Huomaa, että hyvitysten hyväksymistä ei voida taata, koska kaikki suoritetut liiketoimet 

katsotaan toteutetuiksi. Markkinatoimittajalla on vastuu hyvitysten hyväksymisestä. Hyvitykset 

myönnetään usein hyvityksillä, jotka lisätään tilillesi ja jotka voidaan lunastaa markkinoilla.  

XI. EPÄILTY TAI LUVATON TOIMINTA 
365 pidättää oikeuden rajoittaa pääsyä tilillesi, jos meillä on syytä uskoa epäilyttävää tai luvatonta 

toimintaa. 365 ei ole vastuussa tilisi valvonnasta sen selvittämiseksi, onko epäilyttävää tai luvatonta 
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toimintaa milloin tahansa. Suostut ottamaan kaiken vastuun tilisi eheyden ja suojan ylläpitämisestä. Jos 

annat jonkun muun käyttää tiliäsi, 365 käsittelee kyseistä toimintoa kyseisen henkilön valtuutuksena 

käyttää tiliäsi ja olet vastuussa kaikista kyseisen tilisi käyttäjätapahtumista. Sinun vastuullasi on seurata 

tilin toimintaa ja ylläpitää tarkkaa kirjanpitoa tilin ostoista ja rahoitustapahtumista sekä ilmoittaa 

välittömästi epäilyttävästä toiminnasta tai ristiriidoista 365:lle. 

XII. TILIN PERUUTTAMINEN, VANHENTUMINEN TAI SULKEMINEN 
Jokaista tiliä pidetään 365:n laillisena omaisuutena ja sellaisenaan se voidaan peruuttaa, vanhentua tai 

sulkea milloin tahansa ilman syytä tai ilmoitusta, jonka 365 pitää kohtuullisena. Jos tilisi on peruutettu, 

vanhentunut tai suljettu, sinun odotetaan lopettavan välittömästi tilisi käytön ja noudattavan tätä 

asiakirjaa 365:n kanssa. 365 helpottaa kohtuullisia pyrkimyksiä palauttaa tilin saldot. Tapauksissa, joissa 

tilin omistajaan ei voida kohtuudella ottaa yhteyttä, saldo otetaan käyttöön valtion pakkolakien mukaan. 

Jos valtiota ei tunneta, hallussamme olevat varat siirretään Delawaren osavaltioon.  

A. Tilin vanhentuminen: ellei erillisessä kirjallisessa sopimuksessa toisin määrätä, 365 on 

kauppiasosapuoli (MoR), ja sellaisenaan 365 pidättää oikeuden tarkistaa, sulkea ja poistaa 

säännöllisesti minkä tahansa tilin henkilötiedot joita ei ole käytetty vähintään 5 peräkkäisenä 

vuonna. Tilit joita ei ole käytetty viiteen tai useampaan vuoteen, tilien jäljellä olevat saldot 

katsotaan lunastamattomiksi omaisuuksiksi, ja 365 siirtää ne asianomaiselle osavaltiohallitukselle 

valtion pakkolakien yhteydessä. Jos valtiota ei tunneta, hallussamme olevat varat siirretään 

Delawaren osavaltioon. 365 yrittää kohtuullisesti yrittää ilmoittaa tilinomistajille sähköpostitse 

ennen tilin sulkemista. Tilinhaltijat ovat vastuussa tarkkojen, täydellisten ja ajantasaisten tietojen 

ylläpitämisestä profiilissasi.  

B. Tilin sulkeminen: sinulla on oikeus sulkea tilisi milloin tahansa vaatimalla jäljellä oleva saldo. Tilin 

sulkemiseen on kaksi ensisijaista tapaa: 1) sulje tilisi mobiilisovelluksella; tai 2) ota yhteyttä 

ensisijaiseen markkinatoimittajaan ja pyydä tilisi sulkemista. Saatat joutua antamaan aktiivisen 

luottokortin numeron tai postiosoitteen tilisi saldon palauttamiseksi. Operaattorit vastaavat 

kaikkien tilin sulkemisten käsittelystä. 

 

XIII. RAJOITUKSET JA MAKSUT 
Vastuunrajoitus: 365 ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista seuraavissa olosuhteissa: 

• Jos tiliäsi ei kunnioiteta ilman 365:n syystä. 

• Kyvyttömyys käyttää varojasi sen jälkeen kun 365 on rajoittanut tilisi käyttöä sen jälkeen, 

kun olet ilmoittaanut epäilyttävästä tai luvattomasta toiminnasta. 

• Jos sinulla ei ole ilman 365:n syytä tililläsi tarvittavia varoja tapahtuman suorittamiseen. 

• Jos tapahtuman aikana käytetyt laitteet tai elektroniset laitteet eivät toimi oikein. 

• Tappiot ja vahingot, jotka johtuvat laittomasta, vilpillisestä tai muusta lainvastaisesta 

toiminnasta, kun käytät tiliäsi. Tämä sisältää muun muassa että olet toimittanut 365:lle 

virheellisiä tietoja tai tilisi käyttö rikkoo sovellettavia lakeja tai asetuksia. 

365 ei peri mitään myöntämis-, aktivointi- tai palvelumaksuja tililtäsi. Lisätietoja passiivisten tilien tietojen 

säilytysajasta on tietosuojailmoituksessamme, joka on saatavana osoitteesta 

https://365retailmarkets.com/consumer-policy/.  

https://365retailmarkets.com/consumer-policy/


 

41545098.1 

XIV. TEKSTIVIESTIT 
Jos päätät vastaanottaa SMS-kuitteja, tilisi asetusten (saatavana kuluttajasivustoilla tai 

mobiilisovelluksessa) perusteella suostut siihen, että 365 saattaa lähettää sinulle tekstiviestejä osana 

normaalia liiketoimintaa. Tavalliset tekstiviestimaksut soveltuvat. Voit kieltäytyä vastaanottamasta 

tekstiviestejä (SMS) 365:ltä milloin tahansa päivittämällä asetuksesi verkossa tililläsi (saatavana 

kuluttajasivustoilla tai mobiilisovelluksessa). Ymmärrät, että tekstiviestien (SMS) vastaanottamisesta 

kieltäytyminen voi vaikuttaa 365-alustojen käyttöön. Operaattorin vakiohintoja voidaan soveltaa. 

Voit myös valita kertaluonteisen tekstiviestin vastaanottamisen myyntipisteessä valitsemalla kuitiksi 

vaihtoehdon "teksti", kun suoritat tapahtuman. 365 lähettää sinulle kertaluonteisen tekstiviestin kuitistasi 

vastauksena tähän pyyntöön, ellet valitse myöhemmin SMS-viestejä edellä kuvatulla tavalla. Tavalliset 

tekstiviestimaksut soveltuvat.  

XV. SÄHKÖPOSTIKUITIT 
Jos päätät vastaanottaa sähköpostikuitteja, tilisi asetusten (saatavana kuluttajasivustoilla tai 

mobiilisovelluksessa) perusteella suostut siihen, että 365 saattaa lähettää sinulle sähköpostia osana 

normaalia liiketoimintaa. Voit kieltäytyä vastaanottamasta sähköpostia (SMS) 365:ltä milloin tahansa 

päivittämällä asetuksesi verkossa tililläsi (saatavana kuluttajasivustoilla tai mobiilisovelluksessa). 

Ymmärrät, että sähköpostien vastaanottamisesta kieltäytyminen voi vaikuttaa 365-alustojen käyttöön. 

Voit myös valita kertaluonteisen sähköpostin vastaanottamisen myyntipisteessä valitsemalla kuitiksi 

vaihtoehdon "sähköposti", kun suoritat tapahtuman. 365 lähettää sinulle kertaluonteisen sähköposti 

kuitistasi vastauksena tähän pyyntöön, ellet valitse myöhemmin sähköpostiviestejä edellä kuvatulla 

tavalla.  

XVI. LASKUTUSVIRHEET, KORJAUKSET 
Pidätämme oikeuden korjata tilisi saldon, jos uskomme, että tapahtui kirjoitus-, laskutus- tai 

kirjanpitovirhe. Jos sinulla on kysyttävää tapahtumahistoriastasi tai mahdollisista korjauksista tai jos 

kiistat minkä tahansa tapahtuman tai korjauksen, joka on arvioitu tilisi perusteella, ota yhteyttä 365:een 

osoitteella accounthelp@365smartshop.com. Suoritamme tutkimuksen, ilmoitamme tuloksista ja 

korjaamme virheet. Jos virhettä ei löydy, ilmoitamme siitä. Meillä ei ole vastuuta laskutusvirheistä, ellet 

ilmoita siitä meille 60 päivän kuluessa kyseisen tapahtuman päivämäärästä. Sinun tulisi seurata 

tapahtumiasi ja tilisi saldoja tarkasti. 

 

XVII. VASTUU LUVATTOMISTA TAPAHTUMISISTA 
Koska tiliäsi käytetään käteisenä ostoksiin osallistuvista paikoista, olet vastuussa kaikista tiliisi liittyvistä 

tapahtumista, mukaan lukien luvattomat tapahtumat. Jos kuitenkin tilitietosi katoavat, varastetaan tai 

vaarantuvat, tilisi voidaan jäädyttää sillä saldolla, joka on jäljellä sinä aikana, kun soitat tai otat meihin 

yhteyttä pyytämään tilisi jäädyttämistä. Tilisi saldo on suojattu vain siitä hetkestä, kun ilmoitat 365:lle. 

Jäädytämme tilisi jäljellä olevan saldon ilmoituksen tekohetkellä ja pidämme sitä yllä, kunnes aktivoit tilisi 

uudelleen. 
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XVIII. TIETOSUOJAILMOITUS 
Tietoja siitä, kuinka keräämme, käytämme, luovutamme käyttäjiä koskevia tietoja ja kuinka valita 

tietosuoja-asetukset, on tietosuojailmoituksessamme osoitteessa 

https://365retailmarkets.com/consumer-policy/ 

 

XIX. IDEOIDEN LÄHETTÄMINEN 
Erillisinä ja lukuun ottamatta mahdollisia sisältölähetyksiä, kuten blogeja, wikejä, keskustelupalstoja, 

viestejä, chattia tai muita luomaasi mediasisältöä ("käyttäjäsisältö"), jotka annat, voit lähettää kysymyksiä, 

kommentteja, palautetta, ehdotuksia, ideoita, suunnitelmia, muistiinpanoja, piirustuksia, alkuperäistä tai 

luovaa materiaalia tai muuta tietoa 365:stä ja palveluistamme (yhdessä "ideat";). Ideat, jotka on 

toimitettu 365:lle sähköpostitse tai muutoin, ovat täysin vapaaehtoisia, ei-luottamuksellisia, maksuttomia 

ja ei-sitovia. Sinä annat täten 365:lle, ja 365 omistaa yksinoikeudet, mukaan lukien kaikki teollis- ja 

tekijänoikeudet ideoihin, ja 365:llä on oikeus ideoiden rajoittamattomaan käyttöön ja levittämiseen mihin 

tahansa kaupalliseen tarkoitukseen tai muuhun tarkoitukseen ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta 

sinulle. Älä lähetä meille ideoita, jos odotat maksua tai haluat edelleen omistaa tai vaatia oikeuksia niihin; 

meillä voi olla jo ollut sama tai samanlainen ajatus, emmekä halua erimielisyyksiä. 

 

XX. KIELLETTY KÄYTTÖ 
Voit käyttää 365-alustoja vain laillisiin tarkoituksiin ja näiden ehtojen ja tietosuojakäytännön mukaisesti. 

Suostut olemaan käyttämättä 365-alustaa millään seuraavista tavoista: 

• Millä tahansa tavalla, joka rikkoo sovellettavaa liittovaltion, osavaltioiden, paikallista tai 

kansainvälistä lakia tai asetusta (mukaan lukien rajoituksetta kaikki lait, jotka koskevat 

tietojen tai ohjelmistojen vientiä Yhdysvaltoihin tai muihin maihin).  

• Alaikäisten hyväksikäyttöä, vahingoittamista tai yrittämistä hyväksikäyttää tai vahingoittaa 

millään tavalla altistamalla heidät sopimattomalle sisällölle pyytämällä henkilökohtaisia tai 

arkaluontoisia tietoja tai muutoin. 

• Minkä tahansa mainos- tai myynninedistämismateriaalin, mukaan lukien kaikki roskaposti, 

ketjukirje, roskaposti tai muu vastaava pyyntö, välittäminen tai hankkiminen. 

• Jos haluat viitata käyttäjän, rekisteröityä, lahjoittaa välipalasaldoa tai muutoin käyttää 365-

alustaa ollaksesi vuorovaikutuksessa kolmannen osapuolen kanssa, joka ei suostu 

vastaanottamaan tällaisia viestejä. 

• Toisena henkilönä esiintyminen tai yrittäminen tekeytyä 365:ksi, 365-työntekijäksi, muuksi 

käyttäjäksi tai muuksi henkilöksi tai yhteisöksi (mukaan lukien rajoituksetta käyttämällä 

edellä mainittua sähköpostia). 

• Osallistuminen mihinkään muuhun toimintaan, joka rajoittaa tai estää kenenkään 

käyttämästä tai nauttimasta 365-alustoista tai joka, kuten me olemme määrittäneet, voi 

vahingoittaa 365:ttä tai 365-alustoja tai sen käyttäjiä tai saattaa heidät vastuuseen. 

• Millä tahansa tavalla, joka rikkoo näiden ehtojen kohdassa XXVII (tekijänoikeudet ja 

rajoitukset) mainittuja rajoituksia. 
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XXI. KÄYTTÄJÄN SISÄLTÖ 
365-alustat voivat sisältää sisältöä tai materiaalia, jonka 365-alustojen käyttäjät tarjoavat (yhdessä 

"käyttäjäsisältö"). Koko käyttäjän sisällön on oltava näiden ehtojen osassa XXII esitettyjen käyttäjien 

sisältöstandardien mukainen. 

Lähettämällä käyttäjäsisältöä annat meille oikeuden ja lisenssin käyttää, muokata, julkisesti suorittaa, 

julkisesti näyttää, toistaa ja levittää tällaista Käyttäjäsisältöä 365-alustojen kautta muille käyttäjille, eri 

paikoissa jotka tunnetaan nyt tai jatkossa. Luovut kaikista oikeuksistasi mihin tahansa käyttäjäsisältöön, 

jonka lähetät, lähetät tai näytät palvelussa tai sen kautta, mukaan lukien "moraaliset oikeudet". 

Vakuutat ja takaat, että (1) käyttäjäsisältö on sinun (omistat sen) tai sinulla on oikeus käyttää sitä ja 

myöntää lisenssille meille näiden käyttöehtojen mukaiset oikeudet ja lisenssin; (2) käyttäjäsisältösi 

lähettäminen ei riko kenenkään yksityisyyden suojaa, julkisuusoikeuksia, tekijänoikeuksia, 

sopimusoikeuksia tai muita oikeuksia; ja (3) koko käyttäjäsisältösi noudattaa näitä ehtoja.  

Ymmärrät ja tunnustat olevasi vastuussa lähettämästäsi tai lähettämästäsi käyttäjäsisällöstä, ja sinulla, ei 

365:llä, on täysi vastuu tällaisesta sisällöstä, mukaan lukien sen laillisuus, luotettavuus, tarkkuus ja 

tarkoituksenmukaisuus. Emme ole vastuussa kolmansille osapuolille tai vastuussa käyttäjän tai muun 365-

alustan käyttäjän lähettämän käyttäjäsisällön sisällöstä tai oikeellisuudesta. 

Hyväksyt, että jos jakamasi sisältö sisältää henkilökohtaisia tietoja, niihin sovelletaan 

tietosuojakäytäntöämme https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/. 

 

XXII. KÄYTTÄJÄN SISÄLTÖSTANDARDI 
Lähettämäsi käyttäjäsisällön on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, eikä se saa: 

• SISÄLTÄÄ MITÄÄN MATERIAALIA, JOTKA ON LOUKKAAVAA, VÄKIVALTAA TAI VIHAA 

SISÄLTÄVÄÄ, TAI EDISTÄEN SEKSUAALISTA ERITTELYÄ TAI PORNOGRAFISTA MATERIAALIA, 

VÄKIVALTAA TAI SYRJINTÄÄ;  

• RIKKOA MITÄÄN PATENTTI-, TAVARAMERKKI-, KAUPPASALAISUUS-, TEKIJÄNOIKEUS- TAI 

MUUTA AINEETONTA TAI MUUN HENKILÖN OIKEUKSIA; 

• ESITTÄÄ KETÄÄN MUUTA HENKILÖÄ, TAI OSOITA VÄÄRÄÄ HENKILÖLLISYYTTÄ TAI ESITTÄÄ 

MITÄÄN MUUTA HENKILÖÄ TAI TAHOA TAI MUUTOIN TODENNÄKÖISESTI PETÄ MUITA 

HENKILÖITÄ; 

• EDISTÄ MITÄÄN LAITONTA TOIMINTAA, PUOLLA TAI AVUSTA MITÄÄN LAITONTA 

TOIMINTAA; 

• ANNA VAIKUTELMA ETTÄ HE OVAT LÄHTÖISIN TAI OVAT KANNATETTU TOISEN HENKILÖN 

TAI ENTITEETIN TOIMESTA, ELLEI NÄIN OLE OIKEASTI; TAI 

• SISÄLTÖ TAI MUU TIETOKONETEKNOLOGIA, JOTKA VOIVAT VAHINGOITTAA, HÄIRITÄ TAI 

RIKKOA MUITA JÄRJESTELMIÄ, OHJELMAA TAI TIETOA, MUKAAN LUKIEN VIRUKSET, 

TROIJALAISET, MADOT, AIKAPOMMIT TAI PERUUSBOTIT. 
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XXIII. VALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 
Meillä on oikeus (mutta ei velvollisuus): 

• Poistaa tai kieltäytyä lähettämästä käyttäjäsisältöä mistä tahansa syystä tai ilman syytä 

oman harkintamme mukaan. 

• Huolimatta mistään muusta, mikä on 365-alustoilla päinvastaista, paljastaa henkilöllisyytesi 

tai muita tietojasi kolmansille osapuolille, jotka väittävät, että lähettämäsi materiaali rikkoo 

heidän oikeuksiaan, mukaan lukien heidän immateriaalioikeutensa tai heidän yksityisyyden 

suojaansa; 

• Ryhtyä asianmukaisiin oikeudellisiin toimiin, mukaan lukien rajoituksetta, asian vieminen 

lainvalvontaviranomaisille, jos 365-alustoja käytetään laittomasti tai luvattomasti; ja/tai  

• Lopettaa tai keskeyttää käyttöoikeutesi kokonaan tai osittain 365-alustoihin mistä tahansa 

syystä tai ilman syytä, mukaan lukien rajoituksetta näiden ehtojen rikkominen. 

• Rajoittamatta edellä mainittua, meillä on oikeus suorittaa täyttä yhteistyötä kaikkien 

lainvalvontaviranomaisten tai oikeuden määräysten kanssa, joissa pyydetään tai ohjataan 

meitä paljastamaan henkilöllisyys- tai muut tiedot, jotka lähettävät materiaalia 365-

alustoille tai sen kautta. LUOVUT JA ET TEE MITÄÄN HAITTAA 365:LLE JA SEN OSAPUOLILLE, 

LISENSSINHALTIJOILLE JA PALVELUKUMPPANEILLE JOHTUEN MISTÄÄN VAATEISTA, JOTKA 

JOHTUVAT MISTÄ TAHANSA TOIMISTA JOIHIN EDELLÄMAINITUT OSAPUOLET 

OSALLISTUVAT, TAI JOTKA JOHTUVAT NIIDEN TUTKIMUKSISTA TAI MUISTA TOIMISTA 

JOHTUEN TUTKIMUKSISTA OSAPUOLTEN TOIMISTA TAI LAIN 

TÄYTÄNTÖÖNPANOVIRANOMAISISTA. 

 

XXIV. TIETOJEN LUOTETTAVUUS  
365-alustan kautta tai sen kautta esitetyt tiedot, materiaalit ja käyttäjäsisältö on asetettu saataville vain 

yleisiin tiedotustarkoituksiin. Emme takaa näiden tietojen, materiaalien ja käyttäjän sisällön 

paikkansapitävyyttä, täydellisyyttä tai hyödyllisyyttä. Luottamus tällaisiin tietoihin, materiaaleihin ja 

käyttäjän sisältöön on ehdottomasti omalla vastuullasi. Luovumme kaikesta vastuusta, joka johtuu 

luottamuksestasi tällaisiin tietoihin, materiaaleihin ja käyttäjäsisältöön, jonka sinä tai joku muu 365-

alustan vierailija tai kuka tahansa, jolle saatetaan kertoa niiden sisällöstä.  

 

XXV. KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ 
365 voi tarjota kolmannen osapuolen sisältöä 365-alustan kautta, mukaan lukien linkit verkkosivuille ja 

kolmansien osapuolten sisältöön (yhdessä "kolmannen osapuolen sisältö";) palveluna niille, jotka ovat 

kiinnostuneita näistä tiedoista. Emme hallitse, tue tai käytä kolmansien osapuolten sisältöä, emmekä voi 

taata niiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä. Tunnustat ja hyväksyt, ettei 365 ole millään tavalla vastuussa 

mistään kolmannen osapuolen sisällöstä eikä sitoudu päivittämään tai tarkistamaan tällaista kolmannen 

osapuolen sisältöä. Suostut käyttämään tällaista kolmannen osapuolen sisältöä omalla vastuullasi. 
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XXVI. TIEDOT SINUSTA JA VIERAILUISTASI SEKÄ KÄYTÖSTÄSI 365-

ALUSTOILLA 
365-alussta on Yhdysvaltain lainsäädännön alainen. Jos asut Yhdysvaltojen ulkopuolella, käytät tätä 

palvelua omalla vastuullasi. Tietosi siirretään Yhdysvaltoihin ja käsitellään Yhdysvalloissa, joissa monet 

keskitetyistä tietokannoistamme toimivat. 365-alustojen käyttäjänä sinä (a) tunnustat, että muiden 

maiden, mukaan lukien Yhdysvaltojen, tietosuojalait voivat tarjota vähemmän kattavan tai suojaavan 

standardin kuin maassasi, ja (b) suostut kaikkiin toteutettuihin toimiin kanssamme tietojesi suhteen 

tietosuojailmoituksen ja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. 

 

XXVII. MAINOKSET JA TARJOUKSET 
365 voi näyttää kolmansien osapuolten mainoksia ja tarjouksia 365-alustojen kautta tai muutoin tarjota 

tietoja tai linkkejä kolmannen osapuolen tuotteisiin 365-alustoilla. Liiketoiminta tai kirjeenvaihto tai 

osallistuminen tällaisten kolmansien osapuolten kampanjoihin ja kaikki tällaisiin kauppoihin tai 

kampanjoihin liittyvät määritelmät, ehdot, takuut tai esitykset ovat yksinomaan sinun ja kolmannen 

osapuolen välillä. 365 ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat tällaisista 

kaupoista tai tarjouksista tai sellaisten muiden kuin 365 mainostajien tai kolmannen osapuolen tietojen 

läsnäolosta 365-alustoilla. 

XXVIII. TEKIJÄNOIKEUDET JA RAJOITUKSET 
Ellei toisin mainita, 365-alustat ja kaikki sen sisältö ja muut materiaalit, mukaan lukien rajoituksetta 365-

logo ja kaikki mallit, teksti, grafiikka, kuvat, tiedot, data, ohjelmistot, äänitiedostot, muut tiedostot sekä 

niiden valinta ja järjestely ovat 365:n tai sen lisenssinantajien tai käyttäjien omaisuutta, ja niitä suojaavat 

Yhdysvaltain ja kansainväliset tekijänoikeuslait. Sinulle myönnetään rajoitettu, ei-alilisensoitava 

käyttöoikeus pääsyyn ja käyttöön, joka on saatavana myyntipisteissä, kuluttajasivustoilla tai 

mobiilisovelluksessa vain tilinhallintaa varten. 

Et saa: (i) poistaa mitään tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita omistusoikeusilmoituksia 365 alustan 

mistä tahansa osasta (ii) jäljentää, muokata, valmistella johdannaisteoksia perustuen, levittää, lisensoida, 

vuokrata, myydä, myydä uudelleen, siirtää, näyttää julkisesti, julkisesti suorittaa, lähettää, suoratoistaa, 

lähettää tai muuten käyttää 365-alustaa paitsi 365:n nimenomaisesti sallimalla tavalla; (iii) purkaa, 

käänteispurkaa tai purkaa 365-alustaa paitsi sovellettavan lain sallimalla tavalla; (iv) linkittää, peilata tai 

kehystää mitä tahansa 365-alustan osaa; (v) aiheuttaa tai käynnistää mitään ohjelmia tai komentosarjoja 

minkä tahansa 365-alustan osan kaapimiseksi, indeksoimiseksi, kartoittamiseksi tai muutoin tiedon 

louhimiseksi tai kohtuuttoman rasituksen tai esteen 365-alustojen minkä tahansa osan toiminnalle ja/tai 

toiminnalle; tai (vi) yrittää saada luvaton pääsy 365-alustojen tai niihin liittyvien järjestelmien tai 

verkkojen mihin tahansa osa-alueeseen tai vahingoittaa sitä. 

365-alustojen tai niihin liittyvien materiaalien muu kuin näissä ehdoissa nimenomaisesti sallittu käyttö 

ilman 365:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty ja lopettaa tässä annetun 

käyttöoikeuden. Tällainen luvaton käyttö voi myös rikkoa sovellettavia lakeja, mukaan lukien rajoituksetta 

tekijänoikeus- ja tavaramerkkilakeja sekä sovellettavia viestintäsäännöksiä ja -määräyksiä. Ellei tässä 

nimenomaisesti mainita, mitään näissä ehdoissa ei pidetä millään tavalla, olettamattomasti, estoppel-
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muodossa tai muulla tavoin, minkä tahansa immateriaalioikeuden tai muun oikeuden ja siihen liittyvän 

liikearvon omistusta tai omistusoikeutta taikka yksinoikeutta niihin. 

 

XXIX. TAVARAMERKKITIEDOT 
365-, AirVend-, Avanti-, Company Kitchen-, Lightspeed- ja Stockwell-logot ovat 365:n rekisteröityjä 

tavaramerkkejä. Kaikki muut 365 tavaramerkit, palvelumerkit, verkkotunnukset, logot, yrityksen nimet ja 

alkuperämerkinnät, joihin 365-alustalla viitataan, ovat joko tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, 

verkkotunnuksia, logoja, yritysnimiä tai alkuperätunnuksia tai ovat muuten 365 tai sen tytäryhtiöiden tai 

lisenssinantajien omaisuutta. Maissa, joissa 365 tavaramerkkiä, palvelumerkkiä, verkkotunnusta, logoa, 

yritysnimeä tai alkuperätunnuksesta ei ole rekisteröity, 365 omaa oikeuden kaikkiin muihin 

rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin, palvelumerkkeihin, verkkotunnuksiin, logoihin, toiminimiin, 

yritysnimiin. Et saa käyttää mitään tavaramerkkiä, palvelumerkkiä, verkkotunnusta, logoa, yrityksen 

nimeä, toiminimeä tai 365:n tai minkään kolmannen osapuolen alkuperämerkintöjä ilman sovellettavan 

tavaramerkin, palvelumerkin, verkkotunnuksen, logon, yrityksen nimen, kauppanimen, omistajan lupaa. 

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä, pidätetään. 

 

XXX. EI TURVALLISUUSRIKKOMUKSIA 
Et saa käyttää palveluja minkään verkon, tietokoneen tai tietoliikennejärjestelmän, ohjelmistosovelluksen 

tai verkon tai tietokonelaitteen (kukin "järjestelmä") turvallisuuden tai eheyden rikkomiseen. Kiellettyä 

on muun muassa: 

• Luvaton käyttö. Minkä tahansa järjestelmän käyttö tai käyttö ilman lupaa, mukaan lukien 

yritykset tutkia, skannata tai testata järjestelmän haavoittuvuutta tai rikkoa järjestelmän 

käyttämiä suojaus- tai todennustoimia. 

• Kuuntelu. Järjestelmän tietojen tai liikenteen seuranta ilman lupaa. 

• Alkuperän väärentäminen. TCP-IP-pakettien otsikoiden, sähköpostin otsikoiden tai minkä 

tahansa viestin osan väärentäminen, joka kuvaa sen alkuperää tai reittiä. Alias- ja 

nimettömien uudelleenpostilaitteiden laillista käyttöä ei kielletä tässä säännöksessä. 

 

XXXI. EI VERKON VÄÄRINKÄYTTÖÄ 
Et saa muodostaa verkkoyhteyksiä käyttäjille, isännille tai verkoille, ellei sinulla ole lupaa kommunikoida 

heidän kanssaan. Kiellettyä on muun muassa: 

• Seuranta tai indeksointi. Järjestelmän seuranta tai indeksointi, joka vahingoittaa tai 

häiritsee seurattavaa tai indeksoitavaa järjestelmää. 

• Palvelunesto (DoS). Kohteen hukuttaminen viestintäpyynnöillä, jotta kohde joko ei pysty 

vastaamaan lailliseen liikenteeseen tai vastaa niin hitaasti, että siitä tulee tehoton. 

• Tahallinen häiriö. Häiriöt minkä tahansa järjestelmän moitteettomaan toimintaan, mukaan 

lukien kaikki tarkoitukselliset yritykset ylikuormittaa järjestelmää postipommituksella, 

uutispommituksella, lähetyshyökkäyksellä tai tulvatekniikalla. 
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• Tiettyjen verkkopalvelujen käyttö. Verkkopalvelut, kuten avoimet välityspalvelimet, 

avoimet postireleet tai avoimet rekursiiviset verkkotunnuspalvelimet. 

• Järjestelmän rajoitusten välttäminen. Käyttämällä manuaalisia tai sähköisiä keinoja välttää 

järjestelmälle asetettuja käyttörajoituksia, kuten pääsy- ja tallennusrajoituksia. 

 

XXXII. MUUTOKSET NÄIHIN EHTOIHIN 
MUUTOKSET TEHDÄÄN AJANAIKAISESTI NÄISSÄ EHDOISSA SISÄLLYTETTYYN TIETOON. 365 VOI TEHDÄ 

MUUTOKSIA 365-ALUSTOILLE MILLOIN HYVÄNSÄ, OMAN HARKINTANSA MUKAISESTI. Ehtojen nykyisen 

version voi tarkistaa napsauttamalla https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/. Kaikki näihin 

ehtoihin tehdyt muutokset korvaavat ehtojen kaikki aiemmat versiot. Hyväksymällä mahdolliset 

muutokset ehtoihin joko napsauttamalla "Hyväksy" tai "Hyväksyn", jos sinua kehotetaan tai jatkamaan 

365-alustojen käyttöä ehtojen päivittämisen jälkeen, täten (1) tunnustat ja hyväksyt, että hyväksyt kaikki 

tällaiset ehdot, ilmoitukset, päivitetykset, parannukset, uudet ominaisuudet ja ehdot muutettuna; (2) 

tunnustat ja hyväksyt, että 365:lle toimitettuihin henkilökohtaisiin tietoihin sovelletaan nyt päivitettyjä 

ehtoja; ja (3) luovut ja vapautat 365:n kaikista ehtojen aiempien versioiden mukaisista vastuista. 

XXXIII. LISÄEHDOT 
Lisäehtoja voidaan soveltaa tiettyihin palveluihin, kuten tiettyä tapahtumaa, toimintaa tai tarjousta 

koskeviin käytäntöihin, ja tällaiset lisäehdot ilmoitetaan sinulle sovellettavien palvelujen yhteydessä. 

Lisäehdot ovat näiden ehtojen lisäksi ja niitä pidetään osana näitä ehtoja sovellettavia palveluja varten. 

Lisäehdot ovat etusijalla näihin ehtoihin nähden, jos sovellettaviin palveluihin liittyy ristiriita. 

 

XXXIV. TAKAUS 
Suostut korvaamaan, puolustamaan ja pitämään vahingoittumattomana 365:ttä, sen tytäryhtiöitä, 

jäseniä, työntekijöitä, johtajia, osakkeenomistajia, virkamiehiä, edustajia, asiakkaita, seuraajia tai 

toimeksiantoja menetyksistä, vastuista, vahingoista, sakoista tai kuluista (kohtuulliset asiananajokulut 

mukaan lukien palkkiot ja oikeudenkäyntikulut), jotka kolmas osapuoli voi vaatia seuraavista syistä: (i) 

365-alustan käyttö; (ii) näiden ehtojen rikkominen tai noudattamatta jättäminen; (iii) minkä tahansa tässä 

mainitun edustuksen, takuun tai sopimuksen rikkominen; (iv) toimista tai laiminlyönneistä aiheutuvat 

riidat tai oikeudenkäynnit, mukaan lukien käyttäjän sisältö; (v) huolimattomuutesi tai sovellettavan lain 

tai kolmannen osapuolen oikeuksien rikkominen; (vi) minkä tahansa kolmannen osapuolen 

immateriaalioikeuksien, julkisuuden, luottamuksellisuuden, omaisuuden tai yksityisyyden suojan 

rikkominen; tai (vii) mahdolliset riidat tai kysymykset sinun ja kolmannen osapuolen välillä, mukaan lukien 

kolmansien osapuolten tarjoajat. 

 

XXXV. HALLITSEVA LAKI – MICHIGAN 
Näitä ehtoja ja osapuolten suhdetta hallitaan ja tulkitaan Michiganin osavaltion lakien mukaisesti, 

lainvalintasäännöistä huolimatta. 
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XXXVI. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA VASTUURAJAT 
Ellei laissa toisin kielletä, 365:n kokonaisvastuu näiden ehtojen mukaisesti ei missään olosuhteissa ylitä 

100 Yhdysvaltain dollaria. 

PAITSI MITÄ SOVELLETTAVASSA LAISSA SÄÄDETÄÄN, 365 EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA 

MISTÄÄN RANKAISEVISTA TAI ESIMERKILLISISTÄ VAHINGOISTA, VÄLILLISISTÄ TAI ERITYISISTÄ 

VAHINGOISTA TAI MENETETYISTÄ VOITOISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTOMAT RANKAISEVAT TAI 

ESIMERKILLISET VAHINGOT, HENKILÖVAHINGOT TAI SAIRAUDET, MAINEEN MENETYS, TYÖSEISOKIT, 

TIETOKONEVIAT TAI HÄIRIÖT, TYÖTUOTTEIDEN HÄVIÖT TAI KAIKKI MUUT SUORAT TAI EPÄSUORAT 

KAUPALLISET VAHINGOT TAI MENETYKSET, JOTKA JOHTUVAT 365-ALUSTOJEN KÄYTÖSTÄ TAI MUUTEN, 

VAIKKA 365 OLISI NEUVONUT NIIDEN MAHDOLLISUUDESTA. 365 EI VASTAA MINKÄÄN MAKSUVÄLINEEN 

TARKKUUDESTA, MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITUKSIA, OLI TÄMÄ TIETO SITTEN NYKYISTÄ. 

 

JOKAINEN NÄISTÄ SÄÄNNÖKSISTÄ OVAT YLIMÄÄRÄISIÄ JA RIIPPUMATTOMIA NÄISTÄ EHDOISTA. TÄMÄN 

OSION RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA VAIKKA NE RAJOITTAISIVAT OLENNAISTA TARKOITUSTA. 

 

XXXVII. TEKIJÄNOIKEUSRIKKOMUKSET 
Et saa käyttää 365-alustaa välittämään, reitittämään, tarjoamaan yhteyksiä tai tallentamaan materiaalia, 

joka loukkaa tekijänoikeudella suojattuja teoksia, tavaramerkkejä tai muuten rikkoo tai edistää 

kolmannen osapuolten immateriaalioikeuksien rikkomista. 

365 pidättää itsellään oikeuden, mutta ei velvollisuutta, lopettaa tilisi ja käyttöoikeutesi käyttää 365-

alustaa, 17 USC:n §: n 512 mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna Digital Millennium CopyrightAct 

("laki") II osion mukaisesti, mikäli se yksinomaisella ja ehdottomalla päätöksellään toteaa, että olet 

osallisena rikkomustoiminnassa, mukaan lukien väitetyt ensimmäistä tai toistuvaa rikkomusta, 

riippumatta siitä, onko aineisto tai toiminta lopulta todettu loukkaavaksi. 365 mukautuu tekijänoikeuksien 

omistajien materiaaleja suojaaviin teknisiin toimenpiteisiin eikä häiritse niitä. Lisäksi USC:n 17 §: n 512 (c) 

kohdan mukaisesti 365 on ottanut käyttöön menettelyt väitetyn rikkomuksen kirjallisen ilmoituksen 

vastaanottamiseksi ja tällaisten vaatimusten käsittelemiseksi lain mukaisesti. Kaikki rikkomusvaatimukset 

on toimitettava 365:lle kirjallisessa valituksessa, joka täyttää alla olevat vaatimukset ja ne tulee toimittaa 

365:n nimetylle edustajalla väitetystä rikkomuksesta: 

 

Postitse: 1743 Maplelawn, Troy, MI, 48084  

Puhelimitse (Yhdysvallat/Kanada): +1-888-365-7382  

Puhelimitse (kansainvälinen): + 1-248-434-3910  

Sähköpostitse: privacy@365smartshop.com 
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Lisäksi kaikissa kunnianloukkaavaa tai loukkaavaa toimintaa koskevissa kirjallisissa ilmoituksissa, olivatpa 

ne tekijänoikeuksia, patentteja, tavaramerkkejä tai muita omistusoikeuksia, on oltava seuraavat tiedot: 

 

1. Henkilön fyysinen tai sähköinen allekirjoitus, jolla on valtuudet toimia a) väitetysti 

loukattujen yksinoikeuksien omistajien tai b) kunnianloukkaamien puolesta. 

2. Tekijänoikeudella suojattu teos, jonka väitetään loukkaantuneen, tai jos useita 

tekijänoikeudella suojattuja teoksia on yhdellä verkkosivustolla, riittää yksi ilmoitus jossa 

on edustava lista tällaisesta materiaalista sivustolla. Vastaavasti, jos materiaali on 

kunniaa loukkaava tai loukkaa patenttia, tavaramerkkiä tai muita kolmannen osapuolen 

omistusoikeuksia, lähetä luettelo tällaisista materiaaleista. 

3. Sellaisen työn tunnistus, jota väitetään loukatun tai joutuvan loukkaavan toiminnon 

kohteeksi ja joka siirretään, tai käyttöoikeus, joka poistetaan käytöstä, sekä tiedot, joiden 

oletetaan kohtuullisesti olevan riittäviä materiaalin löytämiseksi 365:n toimesta. 

4. Tiedot, jotka ovat kohtuullisen riittäviä, jotta 365 voi ottaa yhteyttä omistajaan tai 

kunnianloukkaukseen, kuten heidän osoite, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. 

5. Lausunto, jonka mukaan omistajalla tai kunnianloukkaamalla on vilpitön usko siihen, että 

tekijänoikeuksien tai muun omistusoikeuden omistaja, sen edustaja tai laki ei ole 

hyväksynyt materiaalin käyttöä valitetulla tavalla. 

6. Lausunto ilmoituksen tietojen paikkansapitävyydestä, rangaistuksen uhalla, että 

ilmoituksen tekijällä on lupa toimia väitetysti loukattujen yksinoikeuksien omistajien tai 

kunnianloukkaamien puolesta. 

 

XXXVIII. KUITIT JA TILIOTTEET 
Tilinhaltijoille ei lähetetä tiliotteita erittelytapahtumista. Voit tarkistaa tilisi saldon tai tarkistaa 

viimeisimmät tapahtumat kirjautumalla tiliisi, joka on saatavana kuluttajasivustoilla tai 

mobiilisovelluksessa. Kun käytät tiliäsi, sinulla on mahdollisuus saada kuitti sähköpostitse tai tekstiviestinä 

tai ei kuittia. Kuitti osoittaa, että osto on tehty tilillä, ja antaa tilisi jäljellä olevan saldon. Säilytä kuittisi ja 

tarkista ostohistoriasi varmistaaksesi, että tilisi saldo on oikea. 

 

XXXIX. SUOSTUMUS SÄHKÖISIIN TIETOIHIN JA SIIRTOIHIN 
Luomalla ja käyttämällä tiliäsi suostut vastaanottamaan kaikki tietueet ja suorittamaan kaikki tapahtumat, 

jotka liittyvät 365-alustaan, 365, palvelumme, nämä ehdot, tietosuojailmoitus ja biometristen tietojen 

tietosuojakäytäntömme: saatavilla osoitteessa: https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ tai 

mikä tahansa muu 365:n suhteen sähköisesti. Voit hankkia paperikopion yllä olevista tiedoista ottamalla 

meihin yhteyttä osoitteessa https://www.365retailmarkets.com/. Hyväksyt myös, että asiakirjojen ja 

tapahtumien sähköinen hyväksyminen on sähköisen allekirjoituksen muoto, joka on yhtä oikeudellisesti 

sitova kuin jos allekirjoittaisit paperisen sopimuksen. 

 



 

41545098.1 

XL. SIIRTO-OIKEUS 
Voimme siirtää kaikki tai osa näistä ehdoista ilman, että tällaista siirtoa pidetään muutoksena minkään 

välisen sopimuksen muutoksena ja ilman erillistä ilmoitusta sinulle. Edunsaajalla on samat oikeudet ja 

velvollisuudet kuin luovuttajalla, ja hän suostuu kirjallisesti sitoutumaan näihin ehtoihin. 

 

XLI. NÄIDEN EHTOJEN PERUUTTAMINEN 
Voimme keskeyttää tai lopettaa nämä ehdot ja peruuttaa tai rajoittaa kaikkia tai kaikkia sinulle annettuja 

oikeuksia ja etuoikeuksia milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta tai vastuuta. Tilit voidaan lopettaa 

kirjallisen pyynnön perusteella tai toimettomuuden takia (365-alustan käyttämättömyys 5 vuoden jakson 

aikana) tai siitä, että tilissäsi ei ole ylläpidetty tarkkoja, täydellisiä ja ajantasaisia tietoja yllä kohdassa 

kuvatulla tavalla VI (tiedot tilistäsi). Tilin lopettaminen voi johtua myös 365-alustan vilpillisestä tai 

luvattomasta käytöstä tai muusta laillisesti sallitusta syystä. Jos irtisanomme nämä ehdot 

toimimattomuuden, virheellisten tilitietojen, 365-alustan vilpillisen tai luvattoman käytön vuoksi, tililläsi 

oleva saldo menetetään. 

 

XLII. KOKO SOPIMUS, RAKENNE 
Nämä ehdot ja mahdolliset täydentävät ehdot sekä niihin viitatut asiakirjat ovat täydellinen ja 

yksinomainen sopimus sinun ja 365:n välillä, ja ne korvaavat että yhdistävät kaikki aikaisemmat 

ehdotukset, esitykset ja kaikki muut sopimukset, jotka koskevat mitä tahansa tässä käsitellyistä aiheista. 

Siinä tapauksessa, että näiden ehtojen minkä tahansa määräyksen (ja muiden tässä mainittujen ehtojen 

tai asiakirjojen) katsotaan olevan laiton tai täytäntöönpanokelvoton, välimies tai muu tuomioistuin 

muuttaa tätä määräystä siten, että määräys on laillinen ja täytäntöönpanokelpoinen edellyttäen, että jos 

tällainen muutos ei ole sallittua sovellettavan lain mukaan, määräys valmistellaan mahdollisimman 

vähäisessä määrin ja kaikki muut ehdot pysyvät muutoin voimassa ja voimassa. Esitetyt otsikot ovat vain 

viitteellisiä, eivätkä ne millään tavalla vaikuta näiden ehtojen tulkintaan. 

 

XLIII.KYSELYT TAI KYSYMYKSET 
Jos sinulla on kysyttävää näistä ehdoista, 365:stä, 365-alustoista tai tilistäsi, käy verkkosivustollamme 

osoitteessa https://365retailmarkets.com/ tai soita meille numeroon 1-888-365-7382 (Yhdysvallat / 

Kanada), + 1-248-434-3910 (kansainvälinen), tai lähetä sähköpostia privacy@365smartshop.com. 

https://365retailmarkets.com/

