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Philips Hue Sync -TV-sovelluksen käyttöehdot  
 

1. Tämän asiakirjan kattavuus ja osapuolten välinen suhde. 
a. Tiedämme, että Philips Hue Sync -TV-sovelluksen käyttöehtojen ("Ehdot") lukeminen voi tuntua pitkästyttävältä, mutta 

näiden Ehtojen ymmärtäminen on tärkeää, jotta olet tietoinen sekä sinua että meitä koskevista velvollisuuksista. 
b. Osapuolten välinen sopimus: Kun teet tilauksen ja suoritat maksun Philips Hue Sync -TV-sovelluksesta ("Sovellus") 

Samsung Appsin kautta sekä hyväksyt nämä Ehdot, välillemme syntyy voimassa oleva, sitova ja 
täytäntöönpanokelpoinen sopimus näiden Ehtojen mukaisesti ("Sopimus"). "Me" tai !Signify" tarkoittaa tässä 
yhteydessä yritystä Signify Netherlands B.V, jonka rekisteröintinumero Alankomaiden kauppakamarissa on 17061150, 
ALV-numero NL009076992B01 ja toimipaikka osoitteessa High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Alankomaat.    

c. Ikävaatimukset: Vakuutat olevasi tarpeeksi vanha tekemään Sopimuksen.  
d. Sopimuksen soveltamisala: Sopimus säätelee sitä, miten pääset Sovellukseen ja käytät sitä. 
e. Sopimuksen ulkopuoliset asiat: Philips Hue -valaistustuotteiden ("Philips Hue -tuotteet") ostoa, Philips Hue -tuotteissa 

olevan ohjelmiston käyttöä ja/tai Philips Hue -tuotteiden ohjausta Philips Hue Appilla säädellään erillisillä sopimuksilla 
(mukaan lukien myyntiehdot Philips Hue -tuotteiden oston yhteydessä ja Philips Huen käyttöehdot), eikä niitä muuteta 
tässä.    

f. Oikeus peruuttaa suostumus: Sinulla on oikeus perääntyä Sopimuksesta neljäntoista (14) päivän kuluessa 
ilmoittamatta syytä. Peruutusjakso päättyy neljäntoista (14) päivän kuluttua Sopimuksen teosta. Jos haluat käyttää 
peruutusoikeutta, siirry Sovelluksen asetusvalikossa kohtaan "Tietoja tästä sovelluksesta" ja valitse "Pyydä hyvitys". 
Pyyntösi käsitellään viipymättä. Jos olet Euroopan talousalueella (ETA) asuva kuluttaja, voit myös ilmoittaa meille 
päätöksestäsi perääntyä tästä Sopimuksesta yksiselitteisesti postitse (Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 
5656 AE Eindhoven, The Netherlands, FAO: Legal Department), sähköpostitse (support.hue.syncapp@signify.com) tai 
verkkoyhteyslomakkeellamme (siirry linkkiin https://www.philips-hue.com/support#contact). Voit käyttää 
malliperuutuslomaketta näiden Ehtojen liitteessä I kuvatulla tavalla, mutta se ei ole pakollista. Määräajan 
noudattamiseksi sinun on lähetettävä peruutusilmoitus ennen edellä mainitun 14 päivän jakson päättymistä. Jos 
peräännyt Sopimuksesta, korvaamme sinulle kaikki sinulta Sovelluksesta saamamme maksut viipymättä ja joka 
tapauksessa viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun saimme Sopimusta koskevan peruutusilmoituksesi. 
Maksamme tällaisen hyvityksen samalla maksutavalla, jota itse käytit, ellet ole erikseen sopinut kanssamme toisin. 
Missään tapauksessa sinulle ei koidu kuluja tällaisesta hyvityksestä. 
 

2. Toiminnot ja käyttöehdot. 
a. Sovelluksen toiminnot: Sovelluksen toiminnot ja sen käytön edellyttämät vaatimukset on kuvattu Samsung Appsissa 

(ks. kohta "Lisätietoja") ("Sovelluksen kuvaus").   
b. Samsung-laite:  

• Sovellus edellyttää yhteensopivaa Samsung-laitetta ("Samsung-laite"), joka sinun täytyy ostaa ja jota sinun täytyy 
käyttää. Sovellus voidaan ladata vain kerran yhteen yhteensopivaan Samsung-laitteeseen, eikä Sovellusta voi siirtää 
latauksen jälkeen toiseen Samsung-laitteeseen. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että Sovellus toimii vain siinä Samsung-
laitteessa, johon se alun perin ladattiin. Yksi Sovelluksen tilaus oikeuttaa käyttöön vain yhdessä Samsung-laitteessa. 

• Jos sinulla ei ole enää käyttöoikeutta tällaiseen Samsung-laitteeseen (esim. Samsung-laitteen myynnin takia), 
sinulla on velvollisuus poistaa Sovelluksen yhteys välittömästi, etkä voi enää käyttää Sovellusta.  

• Signify ei ole vastuussa Samsung-laitteesta ja/tai mistään Samsungin, sen palveluntarjoajien tai muiden kolmansien 
osapuolten toiminnasta (tai laiminlyönneistä) Samsung-laitteen kautta (mukaan lukien tulevat Samsung-laitteen 
päivitykset), jotka johtavat siihen, että Sovellus ei toimi Sovelluksen kuvauksen mukaisesti. 

• Vastuullamme ei ole toimittaa sinulle Samsung-käyttäjätiliä. 

• Emme ole vastuussa Sovelluksen käyttöönotosta Samsung-laitteessasi ja/tai Samsungin kieltäytymisestä ottaa 
Sovellus käyttöön Samsung-laitteessasi.  

c. Toimitus: Kun olet ostanut Sovelluksen Samsung Appsista, Sovellus ladataan (automaattisesti) Samsung-laitteeseesi.  
d. Synkronointi ja käyttö: 

• Vastuullasi on (i) synkronoida Sovellus käyttöösi antamiemme ohjeiden mukaisesti, (ii) hankkia kaikki Sovelluksen 
kuvauksessa mainitut tarvittavat asiat, (iii) testata Sovellusta, kun se on asennettu, ja (iv) ylläpitää Sovelluksen 
kuvauksessa kuvattuja vaatimuksia.  

• Sanoudumme tässä irti kaikesta korvausvastuusta velvoitteissasi, jotka liittyvät Sovelluksen synkronointiin sekä 
vaatimusten mukaisten asioiden hankkiminen ja ylläpito Sovelluksen kuvauksen mukaisesti.  

e. Lupa Sovelluksen käyttöön: Jos noudatat Sopimusta, myönnämme sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen, peruutettavissa 
olevan oikeuden käyttää Sovellusta pelkästään Samsung-laitteessa sen käyttötarkoituksen mukaisesti ("Käyttöoikeus"). 
Tämä Käyttöoikeus on voimassa viisi (5) vuotta ("Käyttöoikeusaika"), ellei jokin seuraavista toteudu: 

• päätät tai päätämme Sopimuksen näiden Ehtojen mukaisesti tai 

• Signify jatkaa (harkintansa mukaan) Sovelluksen tukemista sen jälkeen tietoturva-, laatu- ja 
yhteensopivuuspäivityksillä tuen päättymiskäytännön mukaisesti ja siinä määritetyn lisäjakson ajan alla kohdassa 
2.g. kuvatulla tavalla.  

Sitoudut olemaan jakelematta edelleen tai siirtämättä Sovellusta tai Käyttöoikeuttasi toiseen Samsung-laitteeseen. 
Sovellus ja sen sisältö on lisensoitu, ei myyty tai siirretty, sinulle. Me ja lisenssinmyöntäjämme säilytämme 
omistusoikeuden kaikkiin Sovelluksen ja sen sisällön kopioihin myös sen jälkeen, kun ne on asennettu Samsung-
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laitteeseesi. Sallittu käyttösi ei kata oikeutta välittää, lähettää, jaella uudelleen, lähettää edelleen tai toimittaa suoraan 
tai epäsuorasti Sovellusta tai mitään osaa datasta, tiedoista tai kuvista, jotka muodostavat Sovelluksen, toiselle 
henkilölle tai entiteetille missään muodossa (mukaan lukien rajoituksetta kehystys, syvälinkitys tai upotus) ja millään 
tavalla.  

f. Käyttäjätilien rekisteröinti:  

• Sinulla on oltava Samsung-käyttäjätili ja Philips Hue -käyttäjätili, jotta voit käyttää Sovellusta.  

• Sovelluksen tilaus, laskutus ja maksu suoritetaan Samsung Checkoutin kautta. 
g. Sovelluksen päivitykset:  

• Voimme päivittää Sovellusta toimittamalla (i) tietoturva- ja yhteensopivuuspäivityksiä, myös Sovelluksen 
pitämiseksi toiminnassa laiteohjelmistopäivityksillä Samsung-laitteeseen, (ii) Sovelluksen suunnittelun ja 
käyttökokemuksen muutoksia, myös navigoinnin parantamiseksi, ja brändäysohjeiden muutoksia, (iii) virheiden ja 
kaatumisten korjauksia ja/tai (iv) lisätoimintoja. Kaikista näistä päivityksistä käytetään nimitystä "Päivitykset". 
Toimitamme Päivityksiä ja edellytämme niiden käyttöönottoa sen varmistamiseksi, että kaikilla Sovelluksen 
käyttäjillä on sen uusin versio järjestelmän haavoittuvuuden rajaamista, yhteensopivuuden jatkamista TV-
laiteohjelmiston päivityksillä ja ajantasaisimman käyttökokemuksen tarjoamista varten.  

• Jos Päivitys vaikuttaa kielteisesti Sovelluksen käyttöön tai käytettävyyteen vähäistä suuremmassa määrin, voit 
päättää Sopimuksen ja hyvitämme sinulle jo maksetun suhteellisen summan (lasketaan Käyttöoikeusajan jäljellä 
olevasta osasta). 

• Sovellukseen sovelletaan tuen päättymiskäytäntöämme (saatavilla erikseen verkkosivustossamme osoitteessa 
www.philips-hue.com/endofsupportpolicy). 

• Päivityksiä voidaan tehdä automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta tai suostumustasi, mukaan lukien merkittäviä 
tietoturvariskejä koskevat Päivitykset. Hyväksyt nämä automaattiset päivitykset edellyttäen, että, jos et halua, että 
tällaisia Päivityksiä asennetaan automaattisesti, voit muuttaa Samsung Appsin asetuksia TV:n aloitusnäytön 
valikossa). Voimme myös pyytää sinua asentamaan Päivityksiä itse, ja olet siitä vastuussa Sovelluksen 
ajantasaisuuden varmistamiseksi. 

• Jos et asenna Päivityksiä (kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun sinua on pyydetty asentamaan Päivitys), saatat 
altistua riskeille (kuten tietoturvariskeille), ja/tai Sovelluksen toiminnot voivat muuttua, emmekä ehkä pysty 
tarjoamaan Sovelluksen toimintoja sinulle. Emme ole vastuussa kustannuksista, vahingoista, (tietoturva- tai muista) 
riskeistä, toimintojen tai suorituskyvyn puutteista, jotka johtuvat tarvittavan Päivityksen asennuksen 
laiminlyönnistä. 

h. Oma käytöksesi: Sovellusta saa käyttää vain lainmukaisiin tarkoituksiin, eikä sitä saa käyttää tavalla, joka rikkoo tai 
loukkaa nimenomaisesti oikeuksiamme, toimittajiemme ja lisenssinhaltijoidemme oikeuksia tai kolmansien osapuolten 
oikeuksia. Sitoudut käyttämään Sovellusta Sopimuksen mukaisesti. Sinun tulee noudattaa sovellettavia lakeja ja 
säännöksiä, mukaan lukien vientisäädökset ja talouspakotteet, tietosuoja-asetukset ja immateriaalioikeudet. 

i. Käyttäminen video- ja/tai äänisisällön kanssa: Huomaathan, että Sovelluksen käyttäminen tietynlaisen video- tai 
audiosisällön kanssa saattaa aiheuttaa valoyhdistelmiä, jotka voidaan kokea epämiellyttäviksi tai jotka voivat laukaista 
epilepsiakohtauksen. Lopeta tällaisessa tilanteessa tällaisen sisällön synkronointi Sovelluksen kanssa.  

j. Häiriöiden ilmetessä:  

• Pyrimme varmistamaan Sovelluksen mahdollisimman keskeytymättömän käytön sen teknisten ja toiminnallisten 
ominaisuuksien puitteissa, mutta emme voi luvata keskeytymätöntä käyttöä. Muutoin kuin sovellettavan 
lainsäädännön edellyttämiltä osin Sovellus tarjotaan käyttöön "SELLAISENAAN" ja "SELLAISINA KUIN NE OVAT 
SAATAVILLA" sekä sovellettavan lainsäädännön sallimassa määrin. EMME ANNA MITÄÄN TAKUITA 
SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN 
LOUKKAAMATTOMUUDESTA EMMEKÄ TAKUITA, JOTKA PERUSTUVAT KAUPANKÄYNTIIN. Emme takaa sitä, että 
Sovellus täyttää vaatimuksesi tai on saatavilla keskeytyksettä, suojatusti tai virheettömästi. Emme takaa 
Sovelluksen kautta tarjottujen tietojen tai sisällön laatua. Emme anna takuuta ja sanoudumme tässä irti epäsuorista 
takuista sille, että Sovellus toimii virheettömästi tai keskeytyksettä. Sovelluksessa voi ilmetä tilapäisiä keskeytyksiä 
teknisten ongelmien, huollon tai testauksen tai Päivitysten takia. 

• Jos olet Euroopan talousalueella (ETA) asuva kuluttaja, ETA:n kuluttajalainsäädäntö antaa lakisääteisen takuun 
Sovelluksen vaatimustenmukaisuudesta. Tämän takuun perusteella korjaamme mahdolliset 
vaatimustenmukaisuuden puutteet, jotka havaitset Käyttöoikeusaikana.  

• Jos Sovelluksen toiminnoissa ilmenee ongelmia, ota meihin yhteyttä kuluttajille suunnatun asiakaspalvelumme 
kautta (käytä tätä linkkiä, josta näet yhteystietomme sijainnissasi: https://www.philips-hue.com/support#contact). 
Pyrimme kaikin kohtuullisin ponnistuksin korjaamaan ilmoittamasi vian käyttämällä vakioprosessiamme, joka 
sisältää seuraavat vaiheet: (i) eri lähteistä raportoidun tapahtuman tietojen keräys, (ii) vaikutusten arviointi 
arviointityökaluilla tapahtuman priorisointia varten ja (iii) kyseiseen priorisointiin sopivan ratkaisun määritys ja 
toteutus. Kyseessä voi olla tilapäinen ratkaisu (esim. hotfix tai kiertoratkaisu) tai tuleva (lyhyen tai pitkän aikavälin) 
Päivitys ("Tukiprosessi"). 

• Jos emme pysty korjaamaan vikaa Käyttöoikeusaikana Tukiprosessimme mukaisesti ja vika johtuu suoraan ja 
pelkästään Sovelluksesta, voit päättää Sopimuksen ja hyvitämme sinulle jo maksetun suhteellisen summan 
puutteellisen toiminnan ajalta (verrattuna Käyttöoikeusaikaan).  

k. Palveluihin liittyvä viestintä: Lähetämme sinulle ajoittain ilmoituksia ja muita tietoja verkkosivustomme tai Sovelluksen 
kautta. Jos sinulla on kysyttävää Sovelluksesta tai näistä Ehdoista, ota meihin yhteyttä kuluttajille suunnatun 
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asiakaspalvelumme kautta. 
l. Palaute: Otamme mielellämme vastaan palautetta Sovelluksesta. Jos annat meille palautetta, voimme käyttää sitä 

vapaasti ilman velvoitteita sinua kohtaan.  
m. Hinnat ja laskutus:   

• Kaikki julkaisemamme hinnat, alennukset ja kampanjat voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Hinnat ovat 
paikallisena valuuttana. Sovelluksesta veloitettava hinta on tilauksen tekohetkellä voimassa oleva hinta, joka 
mainitaan laskussa. Hinnankorotukset koskevat vain tällaisten hintamuutosten jälkeen tehtyjä tilauksia.  

• Euroopan unionissa asuville arvonlisävero sisältyy Sovelluksen listattuun hintaan. Hinnat eivät kuitenkaan 
välttämättä sisällä muita paikallisia veroja, kuten osavaltion myyntiveroa Yhdysvalloissa asuville. Kaikki tällaiset 
verot ja kulut lisätään loppusummaan ennen ostoa sekä tilausvahvistussähköpostiin. Jos maksat luottokortilla, koko 
tilauksen loppusumma näkyy tiliotteella omana valuuttanasi.  

• Ostat tuotteen Samsung Appsista ja saat Sovelluksen Käyttöoikeuden Sopimuksen mukaisesti. Ota meihin yhteyttä 
kuluttajille suunnatun asiakaspalvelumme kautta (käytä tätä linkkiä, josta näet yhteystietomme sijainnissasi: 
https://www.philips-hue.com/support#contact) maksuihin liittyvissä asioissa.  

• Maksut käsittelee (mukaan lukien kortin prosessointi, valuutanvaihto, henkilöllisyyden varmentaminen, 
petosanalyysi ja lainmukaisuusvalvonta) Samsung Apps TV -myyntitoimisto. Saamme Samsungilta seuraavat tiedot 
ja käsittelemme niitä Tietosuojailmoituksemme mukaisesti: laskun tunnus, Sovelluksen tunnus, Sovelluksen nimi, 
tuotteen tunnus, tuotteen nimi, sähköpostiosoite (Samsung-tilin tunnus), ostajan UID, tilauksen mukautettu 
tunnus, postinumero, valuutta, summa, maksutapa, tapahtumatyyppi, tuotteen tila, tapahtuman tila, 
tilauspäivämäärä, hyvityspäivämäärä, lahjakortin summa ja kupongin summa. 

 
3. Tietosi ja suojaustoimenpiteet.  
a. Käyttäjän toimittamat tiedot ja Sovellustiedot: Sovellus sallii sinun tallentaa tai muulla tavoin toimittaa tietoja 

Sovellukseen tai sen kautta useilla tavoilla – kutsumme näitä tietoja "Käyttäjän toimittamiksi tiedoiksi". Jos annat 
Käyttäjän toimittamia tietoja, varmista, että se on laillista ja sinulla on siihen tarvittavat oikeudet, mukaan lukien alla 
mainitut oikeudet. Lisäksi Sovellus toimittaa meille usein automaattisesti tietoa Sovelluksen ja eri laitteiden, 
Sovellukseen yhdistämiesi kolmansien osapuolten palvelujen tai sovellusten käytöstäsi – kutsumme näitä tietoja 
"Sovellustiedoiksi". Antamasi Käyttäjän toimittamat tiedot ja Sovellustiedot pysyvät hallussasi, joten säilytät kaikki 
Käyttäjän toimittamia tietojasi ja Sovellustietojasi koskevat oikeudet. 

b. Käyttäjän toimittamien tietojesi ja Sovellustietojesi käyttöoikeus: Osassa 5 kuvattujen tietosuojaoikeuksien 
mukaisesti käyttäessäsi Sovellusta annat meille (sekä tarvittaessa pyynnöstämme Samsungille, lisenssinhaltijoillemme, 
palveluntarjoajillemme ja toimeksisaajillemme) maailmanlaajuisen ja maksuttoman käyttöoikeuden:  

• isännöidä, jäljentää, jaella, muokata, välittää ja käyttää Käyttäjän toimittamia tietojasi ja Sovellustietojasi – esim. 
antamalla meidän, Samsungin sekä lisenssinhaltijoidemme, palveluntarjoajiemme ja toimeksisaajiemme tallentaa 
niitä järjestelmiimme ja tuoda niitä saataville sekä 

• myöntää Käyttäjän toimittamien tietojesi ja Sovellustietojesi käyttöoikeuden meille ja tarvittaessa pyynnöstämme 
Samsungille sekä lisenssinhaltijoillemme, palveluntarjoajillemme ja toimeksisaajillemme Samsung-laitteesi osalta 
(kuvattu alla kohdassa 4) 

seuraaviin tarkoituksiin: 

• Sovelluksen käyttäminen ja parantaminen (mukaan lukien Päivitysten luominen) 

• uusien tekniikoiden ja palvelujen kehittäminen käyttöömme 

• muut tarkoitukset, jotka on kuvattu Tietosuojailmoituksessamme https://www.philips-hue.com/privacy 
("Tietosuojailmoitus"). 

c. Suojaustoimenpiteet: Pyrimme suojaamaan tietosi asianmukaisin menetelmin. Emme kuitenkaan voi taata, että 
valtuuttamattomat ulkoiset osapuolet eivät koskaan voisi murtaa suojaustamme. Lisätietoja Signifyn vastuullisesta 
tietojen käsittelystä on haavoittuvuuksia koskevalla sivullamme osoitteessa 
https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure. 
 

4. Samsung-laitteen käyttö. 
Sovelluksen avulla Philips Hue -tuotteet voivat olla vuorovaikutuksessa Sovelluksen ja sen Samsung-laitteen kanssa, 
johon Sovellus on asennettu. Tämän vuorovaikutuksen toteuttamiseksi meidän ja/tai palveluntarjoajiemme on ehkä 
vaihdettava Käyttäjän toimittamia tietojasi ja Sovellustietojasi Samsungin ja/tai sen palveluntarjoajien kanssa. Olet itse 
vastuussa vuorovaikutuksestasi Samsung-laitteen kanssa ja sen käytöstä. Emme ota vastuuta Samsung-laitteesta. 
Muutoin kuin Tuen päättymiskäytännössä kuvatulla tavalla emme takaa Samsung-laitteen yhteensopivuutta 
Sovelluksen kanssa. Annat meille ja palveluntarjoajillemme oikeuden sallia Sovellukselle Samsung-laitteesi prosessorin, 
kaistanleveyden ja tallennuslaitteiston käyttö Sovelluksen toimintaa varten. Valon synkronointia varten Sovellus 
käyttää näytön väripisteisiin liittyviä tietoja tuottaakseen hyvän valaistuskokemuksen. Yhteensopivuussyistä Sovellus 
tarkistaa Samsung-laitteesi laiteohjelmistoversion varmistaakseen, että TV:n malli ja laiteohjelmistoversio ovat 
yhteensopivat ja tukevat Sovellusta. 
 

5. Tietojesi suojaus. 
a. Henkilötiedot: Yksityisyytesi on meille tärkeää. Tietosuojailmoitustamme, joka on osoitteessa https://www.philips-

hue.com/privacy, sovelletaan Sovelluksen käyttöön. Lue nämä asiakirjat, sillä niissä määritetään muun muassa, mitä 
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henkilötietoja keräämme sinulta, miten voimme käyttää henkilötietojasi, mikä on henkilötietojesi käsittelyn 
oikeusperusta ja mitkä ovat tietosuojaoikeutesi. 

b. Evästeet: Joissakin tilanteissa voimme käyttää evästeitä ja muita seurantatekniikoita. Lue evästeilmoituksemme 
osoitteessa https://www.philips-hue.com/cookie-notice saadaksesi lisätietoa näistä tekniikoista ja niiden 
käyttötarkoituksista.   
 

6. Käyttöoikeuden kesto, keskeyttäminen ja lakkauttaminen. 
a. Kesto: Sopimus on voimassa Käyttöoikeusaikanasi, ellei Käyttöoikeutta lakkauteta aikaisemmin tai jatketa näiden 

Ehtojen mukaisesti.  
b. Tilapäinen keskeyttäminen: Voimme keskeyttää Käyttöoikeutesi tilapäisesti ilman erillistä ilmoitusta suojaukseen, 

järjestelmävikaan, huoltoon tai korjaukseen liittyvistä syistä sekä muissa olosuhteissa. 
c. Käyttöoikeutesi päättäminen tai keskeyttäminen: Voit lopettaa Sovelluksen käytön vapaasti milloin tahansa. 

Pidätämme oikeuden lakkauttaa Käyttöoikeutesi ja Sopimuksen seuraavissa tilanteissa: 

• olet käyttänyt Sovellusta Sopimuksen vastaisesti 

• laki tai oikeusmääräys edellyttää meitä tekemään niin tai 

• toimintasi aiheuttaa haittaa muille käyttäjille, kolmansille osapuolille tai meille. 
d. Lakkauttamisen seuraukset: Kun Sopimus irtisanotaan, Käyttöoikeutesi lakkaa. Sopimuksen määräykset, jotka 

jatkuisivat luonteensa vuoksi Sopimuksen päättymisen jälkeen, jäävät voimaan. 
 

7. Sisältömme ja ohjelmistomme. 
a. Immateriaalioikeudet: Vaikka myönnämme sinulle Sovelluksen käyttöoikeuden, kaikki meidän immateriaalioikeutemme 

(sekä toimittajiemme ja lisenssinhaltijoidemme immateriaalioikeudet) Sovelluksessa säilyvät meidän (ja toimittajiemme 
sekä lisenssinhaltijoidemme) hallussa. Kaikki Philips Hue -tavaramerkit, palvelumerkit, kauppanimet, logot, toimialueiden 
nimet ja muut Philips Hue -brändin ominaisuudet ("Brändiominaisuudet") ovat meidän tai lisenssinhaltijoidemme 
omaisuutta. Nämä Ehdot eivät anna sinulle oikeutta käyttää Brändiominaisuuksia kaupallisiin tai muihin tarkoituksiin. 

b. Sisältömme: Sovellus sisältää meille kuuluvaa sisältöä. Voit käyttää sisältöämme näiden Ehtojen mukaisesti, mutta kaikki 
sisältöömme liittyvät immateriaalioikeudet pysyvät meillä. Älä poista, peitä tai muuta mitään tuotemerkkejämme, 
logojamme tai oikeudellisia ilmoituksiamme. 

c. Kielletyt toimet: Et saa kopioida, muokata, jakaa, myydä tai vuokrata mitään osaa Sovelluksesta. Et saa myöskään 
takaisinmallintaa tai purkaa mitään lähdekoodin osaa, ellei se ole lain mukaan sallittua. 
 

8. Vastuuvapautukset. 
SOPIMUS ON TARKOITETTU VAIN OMAKSI EDUKSESI. TÄMÄN VUOKSI SITOUDUT SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA 
PUITTEISSA ANTAMAAN MEILLE VASTUUVAPAUDEN JA PUOLUSTAMAAN MEITÄ SEURAAVILTA: (I) KAIKKI KOLMANSIEN 
OSAPUOLTEN MEIHIN KOHDISTUVAT VAATIMUKSET, TOIMENPITEET, OIKEUSTOIMET JA MUUT JURIDISET TOIMET, 
JOTKA JOHTUVAT SOVELLUKSEN KÄYTÖSTÄSI KÄYTTÖOIKEUDEN TAI TÄMÄN SOPIMUKSEN VASTAISESTI TAI LIITTYVÄT 
SIIHEN ("KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMET") SEKÄ (II) KAIKKI LIITTYVÄT MENETYKSET, VAHINGOT, JÄRJESTELYT JA 
TUOMIOT (SISÄLTÄEN ASIANAJAJIEN PALKKIOT JA KUSTANNUKSET, JOTKA AIHEUTUVAT MEIDÄN, SAMSUNGIN JA/TAI 
PALVELUNTARJOAJIEMME TOIMINNASTA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMISTA JOHTUEN TAI NIIHIN LIITTYEN 
("KOLMANSIEN OSAPUOLTEN LIITTYVÄT MENETYKSET"), VAIKKA TÄLLAISET KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMET JAA 
KOLMANSIEN OSAPUOLTEN LIITTYVÄT MENETYKSET JOHTUISIVAT LAIMINLYÖNNISTÄMME, SOPIMUKSEN TAI TAKUUN 
TAI EHDON RIKKOMISESTA, ANKARASTA VASTUUSTA, SOVELLETTAVAN LAIN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ TAI 
MUUSTA VIRHEESTÄ. MIKÄÄN TÄSSÄ MAINITTU EI EDELLYTÄ VASTUUVAPAUTUKSIA, JOTKA TEKISIVÄT TÄSTÄ OSIOSTA 
KOKONAAN TAI OSITTAIN MITÄTTÖMÄN JA/TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOKELVOTTOMAN SOVELLETTAVAN LAIN PUITTEISSA. 
TÄMÄ VASTUUVAPAUTUSVELVOLLISUUS EI KOSKE TAHALLISTA, TIETOISTA; TARKOITUKSELLISTA TAI VAROMATONTA 
VÄÄRINKÄYTÖSTÄMME TAI TÖRKEÄÄ LAIMINLYÖNTIÄMME NIISSÄ OSAVALTIOISSA/PROVINSSEISSA/MAISSA, JOTKA 
EIVÄT SALLI TÖRKEÄSTÄ LAIMINLYÖNNISTÄ AIHEUTUVAN VASTUUN RAJOITUKSIA. "KOLMAS OSAPUOLI" SISÄLTÄÄ 
TÄSSÄ KAIKKI HENKILÖT TAI ENTITEETIT, JOTKA EIVÄT OLE SOPIMUKSEN OSAPUOLIA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA 
PUOLISOT, PERHEENJÄSENET, VIERAAT, VUOKRALAISET, TYÖNTEKIJÄT TAI VAKUUTUSYHTIÖT. 
 

9. Vastuu.  
a. EMME OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNNIT, VASTUUSSA SOVELLUKSESTA JOHTUVISTA 

ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, RANGAISTUKSELLISISTA, USEISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI VOITON 
MENETYKSISTÄ, VAIKKA MEILLE OLISI KERROTTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. SOVELLETTAVA 
LAINSÄÄDÄNTÖ EI EHKÄ SALLI VASTUUN RAJOITUSTA TAI POISSULKEMISTA TAI SATUNNAISIA TAI VÄLILLISIÄ VAHINKOJA, 
JOTEN EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA. KOKONAISKORVAUSVASTUUMME SINULLE KAIKISTA 
VAHINGOISTA, MENETYKSISTÄ JA TOIMISTA (SOPIMUKSEN, VAHINGONKORVAUKSEN TAI MUUN PERUSTEELLA) EI 
MISSÄÄN TAPAUKSESSA VOI YLITTÄÄ SOVELLUKSESTA MAHDOLLISESTI MAKSAMAASI SUMMAA. TÄMÄ RAJOITUS ON 
KUMULATIIVINEN, EIVÄTKÄ SITÄ LISÄÄ USEAT TAPAHTUMAT TAI VAATIMUKSET. SANOUDUMME IRTI KAIKESTA 
VASTUUSTA LISENSSINHALTIJOIDEMME JA TOIMITTAJIEMME OSALTA. LAIN SALLIMASSA MÄÄRIN EMME OLE MISSÄÄN 
OLOSUHTEISSA MILLÄÄN TAVALLA VASTUUSSA KÄYTTÄJÄN TOIMITTAMISTA TIEDOISTA, MUKAAN LUKIEN 
RAJOITUKSETTA NIISSÄ OLEVAT VIRHEET TAI PUUTTEET, TAI MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA 
ILMENEVÄT KÄYTETTÄESSÄ TAI TARKASTELTAESSA KÄYTTÄJÄN TOIMITTAMIA TIETOJA, JOTKA ON VÄLITETTY TAI 

https://www.signify.com/global/privacy/legal-information
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MUUTOIN TUOTU SAATAVILLE SOVELLUKSEN KAUTTA. KÄYTÄT SOVELLUSTA OMALLA VASTUULLASI. OLET YKSIN 
VASTUUSSA TIETOJEN JA/TAI LAITTEISTON ASIANMUKAISESTA SUOJAUKSESTA JA VARMISTUKSESTA SOVELLUKSEN 
KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, SEKÄ SUOJAAT MEITÄ VAATIMUKSILTA JA SITOUDUT OLEMAAN HAASTAMATTA MEITÄ 
OIKEUTEEN SEN PERUSTEELLA, ETTÄ KÄYTÄT SOVELLUSTA. 

b. Nämä Ehdot rajoittavat velvollisuuksiamme vain sovellettavan lain sallimassa määrin. Muutoin kuin edellä kuvattujen 
velvollisuuksien osalta olemme vastuussa vain näitä Ehtoja koskevista rikkomuksistamme sovellettavan lain puitteissa. 

c. Emme ole vastuussa internetin tai muiden palvelujen keskeytyksistä tai häiriöistä, jotka johtuvat valtion viranomaisten 
tai muiden kolmansien osapuolten toimista tai kohtuudella vaikutuspiirimme ulkopuolella olevista tapahtumista.  
 

10. Riitatilanteiden sovittelu, lainsäädäntö ja oikeusistuimet.  
a. Jos haluat tehdä valituksen, ota meihin yhteyttä kuluttajille suunnatun asiakaspalvelumme kautta (käytä tätä linkkiä, 

josta näet yhteystietomme sijainnissasi: https://www.philips-hue.com/support#contact).  
b. Suhteeseesi meihin, Sovelluksen käyttöösi ja kaikkiin tähän Sopimukseen liittyviin tai siitä johtuviin vaatimuksiin 

sovelletaan sen maan lakeja, jossa asuinpaikkasi on, riippumatta lainkäyttöalueen lainvalintaperiaatteista. Yhdistyneiden 
kansakuntien Yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ja muita lakeja, jotka säätelevät 
jonkin toisen lainkäyttöalueen lakien soveltamista, ei sovelleta ja ne suljetaan erikseen pois.  

c. Jos olet Euroopan talousalueella (ETA) asuva kuluttaja ja reklamaation käsittely ei tyydytä sinua, voit halutessasi hakea 
apua Euroopan Verkkovälitteisestä riidanratkaisusta (ODR) (mutta se ei ole pakollista).  
 

11. Tietoja näistä Ehdoista. 
a. Lain mukaan sinulla saattaa olla oikeuksia, joita ei voida rajoittaa tämän Sopimuksen kaltaisella sopimuksella. Näiden 

Ehtojen tarkoitus ei ole millään tavalla rajoittaa kyseisiä oikeuksia. 
b. Jos jokin Sopimuksen osa ei ole lain mukaan käyttökelpoinen, se ei vaikuta Sopimuksen muiden osien voimassaoloon. 
c. Jos emme ryhdy mihinkään toimiin välittömästi rikottuasi Sopimusta, se ei tarkoita, että emme voisi ryhtyä toimiin 

tulevaisuudessa.  
d. Voimme päivittää näitä Ehtoja (ja Sopimusta) Sovellukseen tehtävien muutosten tai liiketoimintamme mukaan, 

päivityksiä varten tai laki-, säädös- tai suojaussyistä. Jos teemme muutoksia, joilla nähdäksemme voi olla sinulle 
merkittäviä vaikutuksia, pyrimme kohtuullisessa määrin ilmoittamaan niistä sinulle asettamalla verkkosivustoomme 
ilmoituksen, Sovelluksen kautta, lähettämällä sinulle sähköpostia tai jollakin muulla tavalla. 

e. Katso yhteystietomme verkkosivustoltamme osoitteessa https://www.philips-hue.com/support#contact. 
f. Sopimuksen tarkoituksena ei ole myöntää oikeuksia muille kuin sinulle, eikä Sopimuksella missään tapauksessa luoda 

oikeuksia ulkopuolisille edunsaajille. 
g. Muutoin kuin tässä osiossa kuvatulla tavalla 11 tai tavalla, josta olet sopinut kanssamme erikseen kirjallisesti, Sopimus 

muodostaa kaikki sovitut ehdot ja korvaa kaikki aiemmat kirjalliset tai suulliset sopimukset Sopimuksen aihealueen 
osalta. 

h. Voimme siirtää tai delegoida (kokonaan tai osittain) Sopimukseen perustuvat oikeutemme tai velvoitteemme. Et voi 
luovuttaa Sopimusta kokonaan tai osittain etkä siirtää tai alilisensoida Sopimukseen perustuvia oikeuksiasi kolmansille 
osapuolille. 
 

12. Tiettyjä maita koskevat ehdot. Tämä osa 12 sisältää ehdot, jotka koskevat tiettyjen maiden asukkaita. Jos tämän osan 
12 ja näiden Ehtojen välillä on eroavaisuuksia, pois lukien tämä osa12, tämän osan tiedot 12 ovat etusijalla.  

a. Jos asuinmaasi on Itävalta: 

• kohtaan 1.f lisätään seuraava virke: Jos haluat käyttää peruutusoikeutta, voit ottaa meihin yhteyttä myös puhelimitse 
(00800 744 547 75). 

• kohdan 2.j ensimmäinen ja viimeinen luettelokohta korvataan kokonaan seuraavilla: Kahden vuoden takuuaikana 
korjaamme vian kohtuullisessa ajassa ("Nacherfüllung") sovellettavan lain mukaisesti. Jos vian korjaus on 
mahdotonta, siihen liittyy suhteettomia kustannuksia tai ei toteudu, vian korjausyritys epäonnistuu, vika on niin 
vakava, että Sopimuksen välitön päättäminen on perusteltua, kieltäydymme lisätyöstä ("Nacherfüllung") tai emme 
selvästi pysty korjaamaan vikaa, sinulla on oikeus päättää Sopimus tai alentaa hintaa lain mukaisesti. Sopimuksen 
päätyttyä korvaamme sinulle suhteellisesti sinä aikana maksetun hinnan, jona Sovellus oli viallinen. 

• kohta 8 korvataan kokonaan seuraavalla: Jos rikot näitä Ehtoja tietoisesti ja kolmas osapuoli pitää meitä vastuussa 
tämän tuloksena, sinun on suojattava meidät tällaisilta syytöksiltä ja niihin liittyviltä kustannuksilta. 

• kohta 9 korvataan kokonaan seuraavalla: Poikkeuksen muodostavat vahingonkorvausvaatimukset. Edellä mainitut 
poikkeukset eivät päde, mikäli tapaukseen sovelletaan lakisääteistä vastuuta, kuten Tuotevastuulain 
("Produkthaftungsgesetz") mukaista vastuuta, tai tapauksiin, joissa kyseessä on törkeä huolimattomuus tai 
tahallisuus, henkeen tai terveyteen kohdistuva vahinko tai olennaisen sopimusvelvoitteen rikkomus ("wesentliche 
Vertragsverletzungen"). Vahingonkorvausvaatimukset, jotka perustuvat olennaisen sopimusvelvoitteen 
rikkomiseen, rajataan kuitenkin sellaiseen ennakoitavaan vahinkoon, jota sopimuksiin tyypillisesti liittyy, paitsi jos se 
aiheutuu törkeästä laiminlyönnistä tai tahallisuudesta tai perustuu vastuuseen henkeen tai terveyteen kohdistuvasta 
vahingosta. 

b. Jos asuinmaasi on Australia: 

• kohtaan 2.j lisätään seuraava kappale: Vakiohuoltotakuumme täydentää lakisääteisiä oikeuksiasi kuluttajana eikä 
vaikuta niihin. Palveluihimme kuuluu takuita, joita ei voida sulkea pois Australian kuluttajalain mukaan. Sinulla on 
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oikeus vaihtoon tai hyvitykseen merkittävän vian yhteydessä ja korvaukseen muun kohtalaisesti ennakoitavissa 
olevan menetyksen tai vahingon yhteydessä. Sinulla on myös oikeus palvelujen korjaamiseen tai vaihtoon, jos 
palvelujen laatu on riittämätön, eikä vika ole merkittävä. 

c. Jos asuinmaasi on Belgia: 

• kohdan 2.j toinen luettelokohta korvataan kokonaan seuraavalla: Kuluttajalainsäädäntö antaa lakisääteisen takuun 
Sovelluksen vaatimustenmukaisuudesta. Tämän takuun perusteella korjaamme mahdolliset 
vaatimustenmukaisuuden puutteet, jotka havaitset Käyttöoikeusaikana. Lainmukainen takuu 
vaatimustenmukaisuuden puutteille on kaksi vuotta. Jos vian korjaus on mahdotonta, siihen liittyy suhteettomia 
kustannuksia tai se ei toteudu, vian korjausyritys epäonnistuu, vika on niin vakava, että Sopimuksen välitön 
päättäminen on perusteltua, kieltäydymme lisätyöstä tai emme selvästi pysty korjaamaan vikaa, sinulla on oikeus 
päättää Sopimus tai alentaa hintaa lain mukaisesti. Sopimuksen päätyttyä korvaamme sinulle suhteellisesti sinä 
aikana maksetun hinnan, jona Sovellus oli viallinen. 

• kohta 5.a korvataan kokonaan seuraavalla:: Henkilötiedot: Yksityisyytesi on meille tärkeää. 
Tietosuojailmoitustamme sovelletaan Sovelluksen käyttöön. Lue nämä asiakirjat osoitteessa https://www.philips-
hue.com/privacy, sillä niissä määritetään muun muassa, mitä henkilötietoja keräämme sinulta, miten voimme 
käyttää henkilötietojasi, mikä on henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusta ja mitkä ovat tietosuojaoikeutesi. Joka 
tapauksessa henkilötietojasi käsitellään EU:n asetuksen 2016/679 mukaisesti sellaisena kuin se on täydennettynä 30. 
heinäkuuta 2018 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä. 

• kohdan 8 viimeinen virke korvataan seuraavalla: Tämä korvausvelvollisuus ei koske tahallista, tarkoituksellista tai 
varomatonta väärinkäytöstä meidän puoleltamme tai jonkin olennaisen velvoitteemme törkeää laiminlyöntiä 
sovellettavan lain mukaan. 

• kohta 9.a korvataan kokonaan seuraavalla: Paitsi jos tätä ei sallita sovellettavassa laissa, (a) emme ole missään 
olosuhteissa vastuussa Sovelluksesta johtuvista erityisistä, satunnaisista, rangaistuksellisista, useista tai välillisistä 
vahingoista tai voiton menetyksistä, vaikka meille olisi kerrottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta, (b) 
kokonaiskorvausvastuumme sinulle kaikista vahingoista, menetyksistä ja toimista (sopimuksen, vahingonkorvauksen 
tai muun perusteella) ylittää sovelluksesta mahdollisesti maksamasi summan. Tämä rajoitus on kumulatiivinen, 
eivätkä sitä lisää useat tapahtumat tai vaatimukset, (c) sanoudumme irti kaikesta vastuusta lisenssinhaltijoidemme 
ja toimittajiemme osalta, (d) lain sallimassa määrin emme ole missään olosuhteissa millään tavalla vastuussa 
Käyttäjän toimittamista tiedoista, mukaan lukien rajoituksetta niissä olevat virheet tai puutteet, tai mistään 
menetyksistä tai vahingoista, jotka ilmenevät käytettäessä tai tarkasteltaessa Käyttäjän toimittamia tietoja, jotka on 
välitetty tai muutoin tuotu saataville Sovelluksen kautta. Olet yksin vastuussa tietojen ja/tai laitteiston suojauksesta 
ja varmistuksesta Sovelluksen käytön yhteydessä sekä suojaat meitä vaatimuksilta ja sitoudut olemaan haastamatta 
meitä oikeuteen sen perusteella, että käytät Sovellusta.  

• kohta 9.d lisätään kohtaan 9: Tämän osan vastuurajoitukset eivät koske tahallista, tarkoituksellista tai varomatonta 
väärinkäytöstämme tai alihankkijoidemme väärinkäytöstä, ruumiillista vammaa tai olennaisia velvoitteitamme 
tämän Sopimuksen perusteella. 

• kohta 11.h korvataan kokonaan seuraavalla: Ilmoittamalla sinulle voimme vapaasti siirtää kaikki Sopimukseen 
perustuvat oikeutemme ja velvoitteemme, jos tällainen siirto tapahtuu yrityksemme siirtymisen osana. Jos kuitenkin 
siirrämme tai delegoimme (kokonaan tai osittain) Sopimukseen perustuvia oikeuksiamme tai velvoitteitamme 
jostakin muusta syystä ja olet eri mieltä, sinulla on oikeus päättää Sopimus, ellemme jää vastuuseen tällaisesta 
siirrosta tai delegoinnista. Et voi luovuttaa Sopimusta kokonaan tai osittain etkä siirtää tai alilisensoida Sopimukseen 
perustuvia oikeuksiasi kolmansille osapuolille.  

d. Jos asuinmaasi on Chile: 

• kohtaan 5.a lisätään seuraava virke: Sovelluksen käyttö edellyttää, että hyväksyt nämä Ehdot ja henkilötietojesi 
käsittelyn kohdassa 3.b kuvatulla tavalla ja tietosuojaa koskevan lain nro 19.628 mukaisesti, jonka vahvistat tuntevasi 
ja hyväksyväsi. Lisäksi henkilötietojen käyttöön annettu suostumus ei vaikuta niiden oikeuksien käyttöön, jotka Chilen 
lainsäädännössä annetaan henkilötietojen omistajille. 

e. Jos asuinmaasi on Tšekin tasavalta:  

• kohtaan 10.c lisätään seuraava virke: Voit myös ottaa yhteyttä CTIA:han (Czech Trade Inspection) seuraavan linkin 
avulla: http://www.coi.cz.  

f. Jos asuinmaasi on Saksa: 

• kohtaan 1.f lisätään seuraava virke:  Jos haluat käyttää peruutusoikeutta, voit ottaa meihin yhteyttä myös puhelimitse 
(00800 744 547 75). 

• kohdan 2.j ensimmäinen ja viimeinen luettelokohta korvataan kokonaan seuraavilla: Kahden vuoden takuuaikana 
korjaamme vian kohtuullisessa ajassa ("Nacherfüllung") sovellettavan lain (§§ 327d ff BGB) mukaisesti. Jos vian 
korjaus on mahdotonta, siihen liittyy suhteettomia kustannuksia tai ei toteudu, vian korjausyritys epäonnistuu, vika 
on niin vakava, että Sopimuksen välitön päättäminen on perusteltua, kieltäydymme lisätyöstä ("Nacherfüllung") tai 
emme selvästi pysty korjaamaan vikaa, sinulla on oikeus päättää Sopimus tai alentaa hintaa lain (§§ 327 m ff BGB) 
mukaisesti. Sopimuksen päätyttyä korvaamme sinulle suhteellisesti sinä aikana maksetun hinnan, jona Sovellus oli 
viallinen. 

• kohta 8 korvataan kokonaan seuraavalla: Jos rikot näitä Ehtoja tietoisesti ja kolmas osapuoli pitää meitä vastuussa 
tämän tuloksena, sinun on suojattava meidät tällaisilta syytöksiltä ja niihin liittyviltä kustannuksilta. 
kohta 9 korvataan kokonaan seuraavalla: Poikkeuksen muodostavat vahingonkorvausvaatimukset. Edellä mainitut 
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poikkeukset eivät päde, mikäli tapaukseen sovelletaan lakisääteistä vastuuta, kuten Tuotevastuulain 
("Produkthaftungsgesetz") mukaista vastuuta, tai tapauksiin, joissa kyseessä on törkeä huolimattomuus tai 
tahallisuus, henkeen tai terveyteen kohdistuva vahinko tai olennaisen sopimusvelvoitteen rikkomus ("wesentliche 
Vertragsverletzungen"). Vahingonkorvausvaatimukset, jotka perustuvat olennaisen sopimusvelvoitteen 
rikkomiseen, rajataan kuitenkin sellaiseen ennakoitavaan vahinkoon, jota sopimuksiin tyypillisesti liittyy, paitsi jos se 
aiheutuu törkeästä laiminlyönnistä tai tahallisuudesta tai perustuu vastuuseen henkeen tai terveyteen kohdistuvasta 
vahingosta. 

g. Jos asuinmaasi on Unkari: 

• kohdan 2.d ensimmäistä luettelokohtaa muutetaan lisäämällä seuraava: Emme vastaa Sovelluksen vioista, jos 
digitaalinen ympäristösi ei ole yhteensopiva Sovelluksen kuvauksessa mainittujen teknisten vaatimusten kanssa.  

• kohdan 2.j ensimmäinen ja viimeinen luettelokohta korvataan kokonaan seuraavalla: Jos suorituskyky on 
puutteellinen, sinulla on oikeus yhteisesti sovellettavissa hallituksen määräyksessä 373/2021 (VI.30.) ja siviililaissa 
määritettyihin asioihin. Sinulla on erityisesti oikeus pyytää suhteellista hinnanalennusta tai päättää Sopimus edellä 
mainittujen lakien mukaisesti. Tällöin korvaamme sinulle suhteellisen summan hinnasta, joka on maksettu 
Sovelluksen viallisuuden aikana. Päättämisen yhteydessä maksetaan lisäksi takaisin jo maksettu suhteellinen summa, 
joka on laskettu Käyttöoikeusajan jäljellä olevasta osasta. 

• kohta 8 korvataan kokonaan seuraavalla: Vastaat näiden Ehtojen tahallisesta rikkomisesta sovellettavien lakien 
mukaisesti. 

• kohta 9 korvataan kokonaan seuraavalla: Poikkeuksen muodostavat vahingonkorvausvaatimukset lain sallimissa 
määrin. Tämä poikkeus vastuusta ei kuitenkaan koske pakollista vastuuta eli tapauksia, joissa kyseessä on tahallisuus 
tai henkeen tai terveyteen kohdistuva vahinko. 

h. Jos asuinmaasi on Italia: 

• kohdan 2.j toinen luettelokohta korvataan kokonaan seuraavalla: Kuluttajalainsäädäntö antaa lakisääteisen takuun 
Sovelluksen vaatimustenmukaisuudesta. Tämän takuun perusteella korjaamme mahdolliset 
vaatimustenmukaisuuden puutteet, jotka havaitset Käyttöoikeusaikana. Lakisääteinen takuu 
vaatimustenmukaisuuden virheille on kaksi vuotta. Toimet ilmoitettaessa vioista, jotka olivat jo olemassa toimituksen 
yhteydessä, ellei niitä ole piilotettu tahallisesti, ovat ajallisesti rajoitettuja ja ne on tehtävä joka tapauksessa 
viimeistään 26 kuukauden kuluessa toimituksesta.  

• kohta 5.a korvataan kokonaan seuraavalla: Henkilötiedot: Yksityisyytesi on meille tärkeää. Tietosuojailmoitustamme 
sovelletaan Sovelluksen käyttöön. Lue nämä asiakirjat osoitteessa https://www.philips-hue.com/privacy, sillä niissä 
määritetään muun muassa, mitä henkilötietoja keräämme sinulta, miten voimme käyttää henkilötietojasi, mikä on 
henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusta ja mitkä ovat tietosuojaoikeutesi. Joka tapauksessa henkilötietojasi 
käsitellään EU:n asetuksen 2016/679 mukaisesti sekä asetuksen nro 101/2018 ja asetuksen nro 196/2003 et seq. 
mukaisesti. 

i. Jos asuinpaikkasi on Luxemburg: 

• kohdan 2.j toinen luettelokohta korvataan kokonaan seuraavalla: Kuluttajalainsäädäntö antaa lakisääteisen takuun 
Sovelluksen vaatimustenmukaisuudesta. Tämän takuun perusteella korjaamme mahdolliset 
vaatimustenmukaisuuden puutteet, jotka havaitset Käyttöoikeusaikana. Lainmukainen takuu 
vaatimustenmukaisuuden puutteille on kaksi vuotta. Jos vian korjaus on mahdotonta, siihen liittyy suhteettomia 
kustannuksia tai se ei toteudu, vian korjausyritys epäonnistuu, vika on niin vakava, että Sopimuksen välitön 
päättäminen on perusteltua, kieltäydymme lisätyöstä tai emme selvästi pysty korjaamaan vikaa, sinulla on oikeus 
päättää Sopimus tai alentaa hintaa lain mukaisesti. Sopimuksen päätyttyä korvaamme sinulle suhteellisesti sinä 
aikana maksetun hinnan, jona Sovellus oli viallinen. 

• kohta 5.a korvataan kokonaan seuraavalla: Henkilötiedot: Yksityisyytesi on meille tärkeää. Tietosuojailmoitustamme 
sovelletaan Sovelluksen käyttöön. Lue nämä asiakirjat osoitteessa https://www.philips-hue.com/privacy, sillä niissä 
määritetään muun muassa, mitä henkilötietoja keräämme sinulta, miten voimme käyttää henkilötietojasi, mikä on 
henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusta ja mitkä ovat tietosuojaoikeutesi. Joka tapauksessa henkilötietojasi 
käsitellään EU:n asetuksen 2016/679 mukaisesti sellaisena kuin se on täydennettynä 1. elokuuta 2018 National 
Commission for Data Protection -organisaatiosta ja yleisestä tietosuojajärjestelmästä. 

• kohdan 8 viimeinen virke korvataan seuraavalla: Tämä korvausvelvollisuus ei koske tahallista, tarkoituksellista tai 
varomatonta väärinkäytöstä meidän puoleltamme tai jonkin olennaisen velvoitteemme törkeää laiminlyöntiä 
sovellettavan lain mukaan. 

• kohta 9.a korvataan kokonaan seuraavalla: Paitsi jos tätä ei sallita sovellettavassa laissa, (a) emme ole missään 
olosuhteissa vastuussa Sovelluksesta johtuvista erityisistä, satunnaisista, rangaistuksellisista, useista tai välillisistä 
vahingoista tai voiton menetyksistä, vaikka meille olisi kerrottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta, (b) 
kokonaiskorvausvastuumme sinulle kaikista vahingoista, menetyksistä ja toimista (sopimuksen, vahingonkorvauksen 
tai muun perusteella) ylittää sovelluksesta mahdollisesti maksamasi summan. Tämä rajoitus on kumulatiivinen, 
eivätkä sitä lisää useat tapahtumat tai vaatimukset, (c) sanoudumme irti kaikesta vastuusta lisenssinhaltijoidemme 
ja toimittajiemme osalta, (d) lain sallimassa määrin emme ole missään olosuhteissa millään tavalla vastuussa 
Käyttäjän toimittamista tiedoista, mukaan lukien rajoituksetta niissä olevat virheet tai puutteet, tai mistään 
menetyksistä tai vahingoista, jotka ilmenevät käytettäessä tai tarkasteltaessa Käyttäjän toimittamia tietoja, jotka on 
välitetty tai muutoin tuotu saataville Sovelluksen kautta. Olet yksin vastuussa tietojen ja/tai laitteiston suojauksesta 
ja varmistuksesta Sovelluksen käytön yhteydessä sekä suojaat meitä vaatimuksilta ja sitoudut olemaan haastamatta 

https://www.philips-hue.com/privacy
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meitä oikeuteen sen perusteella, että käytät Sovellusta.  

• kohta 9.d lisätään kohtaan 9: Tämän osan vastuurajoitukset eivät koske tahallista, tarkoituksellista tai varomatonta 
väärinkäytöstämme tai alihankkijoidemme väärinkäytöstä, ruumiillista vammaa tai olennaisia velvoitteitamme 
tämän Sopimuksen perusteella. 

• kohta 11.h korvataan kokonaan seuraavalla: Ilmoittamalla sinulle voimme vapaasti siirtää kaikki Sopimukseen 
perustuvat oikeutemme ja velvoitteemme, jos tällainen siirto tapahtuu yrityksemme siirtymisen osana. Jos kuitenkin 
siirrämme tai delegoimme (kokonaan tai osittain) Sopimukseen perustuvia oikeuksiamme tai velvoitteitamme 
jostakin muusta syystä ja olet eri mieltä, sinulla on oikeus päättää Sopimus, ellemme jää vastuuseen tällaisesta 
siirrosta tai delegoinnista. Et voi luovuttaa Sopimusta kokonaan tai osittain etkä siirtää tai alilisensoida Sopimukseen 
perustuvia oikeuksiasi kolmansille osapuolille. 

j. Jos asuinmaasi on Alankomaat: 

• kohdan 2.j ensimmäinen ja viimeinen luettelokohta korvataan kokonaan seuraavalla: Lakisääteisenä takuuaikana 
meillä on velvollisuus korjata vika kohtuullisessa ajassa lain määräysten mukaisesti (Alankomaiden siviililain kohta 
7:50ah). Jos vian korjaus on mahdotonta, siihen liittyy suhteettomia kustannuksia tai ei toteudu, vian korjausyritys 
epäonnistuu, vika on niin vakava, että Sopimuksen välitön päättäminen on perusteltua, kieltäydymme lisätyöstä tai 
emme selvästi pysty korjaamaan vikaa, sinulla on oikeus päättää Sopimus tai alentaa hintaa lain (Alankomaiden 
siviililain kohdat 7:50ah, 50ai) mukaisesti. Sopimuksen päätyttyä korvaamme sinulle suhteellisesti sinä aikana 
maksetun hinnan, jona Sovellus oli viallinen. 

• kohta 8 korvataan kokonaan seuraavalla: Jos rikot näitä Ehtoja tietoisesti ja kolmas osapuoli pitää meitä vastuussa 
tämän tuloksena, sinun on suojattava meidät tällaisilta syytöksiltä ja niihin liittyviltä kustannuksilta. 

• kohta 9 korvataan kokonaan seuraavalla: Olemme korvausvastuussa vain kohtuullisten summien osalta ja vain silloin, 
kun vastuumme , on lakisääteinen (esim. tuotevastuulainsäädännön (Alankomaiden siviililaki 6:185) ja 
takuuvaatimusten (Alankomaiden siviililaki 7:50ag) mukaisesti).  

• kohta 11.h korvataan kokonaan seuraavalla: Ilmoittamalla sinulle voimme vapaasti siirtää kaikki Sopimukseen 
perustuvat oikeutemme ja velvoitteemme, jos tällainen siirto tapahtuu yrityksemme siirtymisen osana. Jos kuitenkin 
siirrämme tai delegoimme (kokonaan tai osittain) Sopimukseen perustuvia oikeuksiamme tai velvoitteitamme 
jostakin muusta syystä ja olet eri mieltä, sinulla on oikeus päättää Sopimus, ellemme jää vastuuseen tällaisesta 
siirrosta tai delegoinnista. Et voi luovuttaa Sopimusta kokonaan tai osittain etkä siirtää tai alilisensoida Sopimukseen 
perustuvia oikeuksiasi kolmansille osapuolille. 

k. Jos asuinpaikkasi on Uusi-Seelanti: 

•  kohtaan 2.j lisätään seuraava kappale: Vakiohuoltotakuumme täydentää lakisääteisiä oikeuksiasi kuluttajana eikä 
vaikuta niihin. Palveluihimme kuuluu takuita, jotka täydentävät, eivät korvaa, kuluttajien oikeuksia Uuden-Seelannin 
lainsäädännössä (mukaan lukien Consumer Guarantees Act, 1993 muutettuna ajoittain). Kuluttajalle takuusta 
koituvat edut täydentävät muita kuluttajan oikeuksia ja oikeussuojaa lain mukaan. 

l. Jos asuinmaasi on Puola: 

• kohtaan 1.f lisätään seuraava virke: Jos haluat käyttää peruutusoikeutta, voit ottaa meihin yhteyttä myös puhelimitse 
(00800 744 547 75). 

• kohta 8 poistetaan kokonaan.  

• kohta 9 korvataan seuraavalla: Vastaat näiden Ehtojen tahallisesta rikkomisesta yleisesti sovellettavien lakien 
mukaisesti. 

• kohta 11.h korvataan kokonaan seuraavalla: Emme voi siirtää Sopimukseen perustuvia velvoitteitamme ilman 
suostumustasi. Et voi luovuttaa Sopimusta kokonaan tai osittain etkä siirtää tai alilisensoida Sopimukseen perustuvia 
oikeuksiasi kolmansille osapuolille. 

m. Jos asuinmaasi on Portugali: 

• kohdan 2.j ensimmäinen luettelokohta korvataan kokonaan seuraavalla: Käyttöoikeusaikana korjaamme vian 
kohtuullisessa ajassa sovellettavan lain mukaisesti. Jos vian korjaus on mahdotonta, siihen liittyy suhteettomia 
kustannuksia, vikaa ei ole korjattu kohtuullisessa ajassa, maksutta ja ilman suurempia hankaluuksia sinulle, vian 
korjausyritys epäonnistuu, vika on niin vakava, että Sopimuksen välitön päättäminen on perusteltua, tai 
kieltäydymme korjaamasta vikaa, sinulla on oikeus päättää Sopimus tai alentaa hintaa lain mukaisesti. Sopimuksen 
päätyttyä korvaamme sinulle suhteellisesti sinä aikana maksetun hinnan, jona Sovellus oli viallinen. Sovelluksessa voi 
ilmetä tilapäisiä keskeytyksiä teknisten ongelmien, huollon tai testauksen tai Päivitysten takia. 

• kohta 8 korvataan kokonaan seuraavalla: Vastaat näiden Ehtojen tahallisesta rikkomisesta yleisesti sovellettavien 
lakien mukaisesti. 

• kohtaan 9 lisätään seuraava virke: Tätä kohtaa sovelletaan vain lain sallimassa määrin.  

• kohta 11.h korvataan kokonaan seuraavalla: Voimme siirtää tai delegoida (kokonaan tai osittain) kaikki Sopimukseen 
perustuvat oikeutemme. Jos kuitenkin siirrämme tai delegoimme (kokonaan tai osittain) Sopimukseen perustuvia 
velvoitteitamme jostakin muusta syystä ja olet eri mieltä, sinulla on oikeus päättää Sopimus, ellemme jää vastuuseen 
tällaisesta siirrosta tai delegoinnista. Et voi luovuttaa Sopimusta kokonaan tai osittain etkä siirtää tai alilisensoida 
Sopimukseen perustuvia oikeuksiasi kolmansille osapuolille. 

n. Jos asuinmaasi on Romania: 

• kohdan 2.j viimeinen luettelokohta korvataan kokonaan seuraavalla: Teemme Sovelluksesta vaatimustenmukaisen 
kohtuullisessa ajassa sovellettavan lain mukaisesti. Sinulla on oikeus joko suhteelliseen hinnanalennukseen tai 
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Sopimuksen päättämiseen seuraavissa tilanteissa: (a) Sovelluksen muuttaminen vaatimustenmukaiseksi on 
mahdotonta tai suhteetonta, (b) emme ole muuttaneet Sovellusta vaatimustenmukaiseksi kohtuullisessa ajassa, 
maksutta ja ilman suuria hankaluuksia sinulle, (c) löytyy vaatimustenmukaisuuden vastaisuus huolimatta 
yrityksestämme muuttaa Sovellus vaatimustenmukaiseksi, (d) vaatimustenmukaisuuden puute on niin vakava, että 
se oikeuttaa välittömään hinnanalennukseen tai Sopimuksen päättämiseen, (e) ilmoitamme, ettemme muuta 
Sovellusta vaatimustenmukaiseksi kohtuullisessa ajassa tai ilman merkittäviä hankaluuksia sinulle tai tämä käy 
selväksi tilanteen olosuhteista. Sinulle korvataan suhteellisesti hinta, jonka olet maksanut ajalta, jolloin Sovellus ei 
ollut vaatimustenmukainen.  

• kohta 8 korvataan kokonaan seuraavalla: Vastaat näiden Ehtojen tahallisesta rikkomisesta sovellettavien lakien 
mukaisesti.  

• kohdat 9.a ja 9.b poistetaan kokonaan. 

• kohta 11.h. korvataan kokonaan seuraavalla: Voimme siirtää tai delegoida (kokonaan tai osittain) kaikki Sopimukseen 
perustuvat oikeutemme tai velvoitteemme ilman suostumustasi, ellei tällainen siirto vähennä takuita tai muita 
vastuita sinulle kuluttajana. Et voi luovuttaa Sopimusta kokonaan tai osittain etkä siirtää tai alilisensoida 
Sopimukseen perustuvia oikeuksiasi kolmansille osapuolille. 

• kohta 11.i lisätään kohtaan 11: Hyväksyt sen, etteivät nämä Ehdot sisällä mitään epätavallisia (vakio-) lausekkeita, 
kuten Romanian lainsäädännössä erikseen mainitaan. Hyväksyt peruuttamattomasti näiden Ehtojen mukana niiden 
kaikki lausekkeet, erityisesti (rajoituksetta) seuraavat: 2.b, d, e ja j, 6.b, c ja d, 8; 9.c, 10.b, 11.h. 

o. Jos asuinmaasi on Espanja: 

• kohdan 2.j ensimmäinen luettelokohta korvataan kokonaan seuraavalla: Käyttöoikeusaikana korjaamme vian 
kohtuullisessa ajassa  sovellettavan lain mukaisesti. Jos vian korjaus on mahdotonta, siihen liittyy suhteettomia 
kustannuksia, vikaa ei ole korjattu kohtuullisessa ajassa, maksutta ja ilman suurempia hankaluuksia sinulle, vian 
korjausyritys epäonnistuu, vika on niin vakava, että Sopimuksen välitön päättäminen on perusteltua, tai 
kieltäydymme korjaamasta vikaa, sinulla on oikeus päättää Sopimus tai alentaa hintaa lain mukaisesti. Sopimuksen 
päätyttyä korvaamme sinulle suhteellisesti sinä aikana maksetun hinnan, jona Sovellus oli viallinen. Sovelluksessa 
voi ilmetä tilapäisiä keskeytyksiä teknisten ongelmien, huollon tai testauksen tai Päivitysten takia. 

• kohta 8 korvataan kokonaan seuraavalla: Vastaat näiden Ehtojen tahallisesta rikkomisesta yleisesti sovellettavien 
lakien mukaisesti. 

• kohdat 9.a ja b poistetaan kokonaan. 

• kohtaan 11.h lisätään seuraava virke: Tähän Sopimukseen perustuvien velvoitteidemme siirtäminen ei vaikuta 
kielteisesti tämän Sopimuksen mukaisiin oikeuksiisi. 

p. Jos asuinmaasi on Ruotsi: 

• kohta 11.i lisätään kohtaan 11: Nämä Ehdot eivät millään tavalla sulje pois, rajoita tai keskeytä oikeuksia, joita 
kuluttajilla voi olla Ruotsin kuluttajamyyntilain (2022:260) ("Konsumentköplagen") mukaisesti, esim. korjaukset, 
vaihdot, hinnanalennukset tai hyvitykset viallisista tuotteista tai vioista, jotka johtuvat päivitysten 
epäonnistumisesta, lain mukaisten velvoitteidemme aikana. 

• kohta 8 korvataan kokonaan seuraavalla: Jos rikot näitä Ehtoja tietoisesti ja kolmas osapuoli pitää meitä vastuussa 
tämän tuloksena, meillä on oikeus vaatia korvauksia vaatimuksesta ja siihen liittyvistä kustannuksista. 

• kohta 9 korvataan kokonaan seuraavalla: Emme vastaa muista vahingoista kuin niistä, jotka mainitaan Ruotsin 
pakottavassa lainsäädännössä, esimerkiksi Ruotsiin tuotevastuulaissa (1992:18) ("Produktansvarslagen") ja 
kuluttajamyyntilaissa (2022:260) ("Konsumentköplagen"). 

q. Jos asuinpaikkasi on Sveitsi: 

• Kohdan 2.j ensimmäinen ja viimeinen luettelokohta korvataan kokonaan seuraavilla: Kahden vuoden takuuaikana 
korjaamme vian kohtuullisessa ajassa sovellettavan lain mukaisesti. Jos vian korjaus on mahdotonta, siihen liittyy 
suhteettomia kustannuksia tai ei toteudu, vian korjausyritys epäonnistuu, vika on niin vakava, että Sopimuksen 
välitön päättäminen on perusteltua, kieltäydymme lisätyöstä tai emme selvästi pysty korjaamaan vikaa, sinulla on 
oikeus päättää Sopimus tai alentaa hintaa lain mukaisesti. Sopimuksen päätyttyä korvaamme sinulle suhteellisesti 
sinä aikana maksetun hinnan, jona Sovellus oli viallinen. 

• Kohta 8 korvataan kokonaan seuraavalla: Jos rikot näitä Ehtoja tietoisesti ja kolmas osapuoli pitää meitä vastuussa 
tämän tuloksena, sinun on suojattava meidät tällaisilta syytöksiltä ja niihin liittyviltä kustannuksilta. 

• Kohta 9 korvataan kokonaan seuraavalla: Vahingonkorvausvaatimukset suljetaan pois. Tämä poikkeus vastuusta ei 
koske pakollista vastuuta, esimerkiksi tuotevastuulakia ("Produktehaftpflichtgesetz") tapauksissa, joissa kyseessä on 
tahallisuus, törkeä laiminlyönti tai henkeen tai terveyteen kohdistuva vahinko. 

r. Jos asuinmaasi on Yhdistynyt kuningaskunta: 

• Kohdan 9.b toinen virke korvataan kokonaan seuraavalla: Edellä kuvattujen vastuiden lisäksi hyväksymme ainoastaan 
vastuun kuolemasta tai henkilövahingosta, joka on seurausta laiminlyönnistämme, Sale of Goods Act 1979 -lain 
kohdan 12 rikkomisestamme, petoksesta tai vilpillisestä väärän tiedon antamisesta, ja muut vastuut, joita ei voida 
sulkea pois lain mukaan. 

s. Jos asuinmaasi on Yhdysvallat:  

• kohta 10.d lisätään kohtaan 10: Huomautus Kaliforniassa asuville: California Civil Code -lain pykälän 1789.3 nojalla 
Kaliforniassa asuvilla on oikeus seuraavaan kuluttajansuojailmoitukseen: Jos sinulla on kysyttävää tai 
huomautettavaa liittyen sivustoon tai näihin Ehtoihin, lähetä tiedustelu ”Contact Us” -linkin kautta osoitteessa 
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https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us. Saat yhteyden Signifyhin myös kirjoittamalla osoitteeseen 
Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807, USA, tai 
soittamalla numeroon 1(800) 555-0050. Kaliforniassa asuvat voivat ottaa yhteyttä Kalifornian kuluttajaviraston 
(California Department of Consumer Affairs) kuluttajapalveluiden jaoston (Division of Consumer Services) 
reklamaatioapuyksikköön (Complaint Assistance Unit) lähettämällä postia osoitteeseen 1625 North Market Blvd., 
Sacramento, CA 95834, tai soittamalla numeroon (916) 445-1254 tai (800) 952-5210.  

 
 

Liite – I: Peruutuslomakemalli (ETA-alueen kuluttajille) 
 
(täytä ja palauta tämä lomake vain, jos haluat vetäytyä Sopimuksesta) 
 

— To Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, The Netherlands, FAO: Legal Department. 
Voit myös lähettää tämän lomakkeen sähköpostitse (support.hue.syncapp@signify.com)    

— Ilmoitan vetäytyväni myyntisopimuksesta, joka koskee seuraavaa palvelua:  
_______________________________________ 

— Tilauspäivämäärä: _________________________ 

— Kuluttajan nimi: ________________________ 

— Kuluttajan osoite: _______________________ 

— Kuluttajan allekirjoitus (vain, jos lomake on paperimuodossa): ______________________ 

— Päivämäärä: 
 
 
versio tammikuu 2023  

https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us
mailto:support.hue.syncapp@signify.com

