Discovery+-palvelun
käyttöehdot
Päivitetty viimeksi: 4. tammikuuta 2021

Tervetuloa discovery+-palveluun ("Palvelu"). Palvelu sisältää discovery+-verkkosivuston ("Verkkosivusto") sekä
discovery+-tilauspalvelun ja lineaarisen sisältöpalvelun, jotka ovat käytettävissä verkkosivuston ja discovery+sovelluksen kautta ("discovery+") sisältäen kaikki ominaisuudet ja toiminnot, suositukset, arvostelut sekä käyttöliittymät.
Palvelun toimittaa ja tarjoaa Dplay Entertainment Limited, joka on rekisteröity Englannissa yritystunnuksella 09615785.
Yrityksen rekisteröity osoite on Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, Iso-Britannia
("DEL", "me", "me" tai "meidän").
Kirjautumalla Palveluun, asentamalla sen tai käyttämällä sitä vahvistat olevasi vähintään 18-vuotias.
Lue nämä käyttöehdot ("Käyttöehdot") ennen Palveluun kirjautumista, sen asentamista tai käyttöä. Käyttöehdot
muodostavat Palvelun käyttöoikeutta ja sen käyttöä koskevan sopimuksen. Hyväksyt Käyttöehdot kirjautumalla
Palveluun, asentamalla sen tai käyttämällä sitä. Älä käytä Palvelua, jos et hyväksy Käyttöehtoja.

1. Palvelun käyttöoikeus
1.1. Kirjautumalla Palveluun, käyttämällä sitä tai asentamalla sen saat Käyttöehdoissa määritettyjen ehtojen mukaisesti
pääsyn sisältöön, johon voi sisältyä videoita, musiikkia, pelejä, grafiikkaa, tekstiä, kuvia ja valokuvia ("discovery+sisältö").
1.2 Osaa discovery+-sisällöstä voidaan tarjota ilmaiseksi, mutta jotkut discovery+-sisällöt voivat olla saatavilla
ainoastaan, mikäli:
(a) rekisteröit discovery+-tilin ("discovery+-tili"); tai
(b) ostat discovery+-tilauksen ("discovery+-käyttöoikeus").
1.3 Lisätietoja tarjolla olevista discovery+-käyttöoikeuksista löytyy Verkkosivustolta.
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1.4 Jos ostat meiltä discovery+-käyttöoikeuden, voit tarkastella discovery+-käyttöoikeutesi tietoja Palvelun Tiliasetuksetosiossa (https://www.auth.discoveryplus.fi/my-account). Osio sisältää muun muassa tiedot toistuvasta tilausmaksusta,
tilauksen uusintapäivämäärästä ja discovery+-käyttöoikeuden automaattisen uusimisen pysäyttämisestä. Jos sinulla on
ilmainen kokeilujakso (katso kohta 2 (Ilmainen kokeilu) alla), osiossa on myös tieto ilmaisen kokeilujakson
päättymispäivästä.
1.5 Tietyn discovery+-sisällön käyttöoikeus voi edellyttää, että rekisteröit discovery+-tilin antamalla tietosi, tai että käytät
jo olemassa olevaa tiliä, jonka olet rekisteröinyt kolmannen osapuolen alustalla tai muulla kumppanilla.
1.6 Sinun on oltava vähintään 18-vuotias voidaksesi rekisteröidä discovery+-tilin ja ostaaksesi discovery+käyttöoikeuden.
1.7 Kun rekisteröit discovery+-tilin tai ostat discovery+-käyttöoikeuden, olet vastuussa kaikesta discovery+-tilisi kautta
tapahtuvasta discovery+-palvelun käytöstä.
1.8 Vastaat myös discovery+-tilisi käyttäjätunnuksesta ja salasanasta, niiden pitämisestä luottamuksellisina ja kaikista
niiden kautta tehdyistä toimista. Suosittelemme, että et paljasta maksutietojasi, käyttäjätunnustasi ja salasanaasi
kenellekään muulle henkilölle. Sitoudut ilmoittamaan meille välittömästi, jos huomaat tai epäilet, että salasanaasi tai
käyttäjätunnustasi on käytetty luvattomasti.

2. Ilmainen kokeilu
2.1 discovery+-käyttöoikeutesi voi alkaa ilmaisella kokeilujaksolla. Ellemme toisin ilmoita, kulloinkin saatavilla olevat
ilmaiset kokeilut ovat vain uusien tilaajien käytettävissä (yksi ilmainen tilaus tilaajaa kohden). Ilmaisen kokeilun tarkka
kesto määritetään rekisteröitymisen yhteydessä.
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2.2 Veloitamme sinua maksuttoman kokeilujakson päätyttyä, ellet peruuta discovery+-käyttöoikeuttasi vähintään 24
tuntia ennen ilmaisen kokeilun päättymistä. Huomioithan, että et välttämättä saa ilmoitusta ilmaisen kokeilun
päättymisestä ja maksullisen tilauksesi alkamisesta. Kun teet tilauksen kolmannen osapuolen, esimerkiksi App Store palvelun tai muun kumppanimme kautta, katso kohta 9 alla (Kolmannen osapuolen järjestelmät ja palvelut).

3. Kampanjatarjoukset
3.1 DEL ja samaan konserniin kuuluvat yritykset ja/tai muut kumppanimme voivat myöntää tarjouskoodeja tai muita
tarjouksia, jotka:
(a) antavat maksuttoman käyttöoikeuden discovery+-sisältöön, joka edellyttää tavallisesti maksullista discovery+käyttöoikeutta, tai
(b) antavat alennuksen discovery+-käyttöoikeudesta, ("Kampanjatarjoukset").
3.2 Kampanjatarjoukset voivat olla erilaisia ja niitä voidaan tarjota joko erikseen tai yhdessä muiden tuotteiden tai
palveluiden kanssa, joita DEL tai muut samaan konserniin kuuluvat yritykset tai muut kumppanimme myyvät. Voit käyttää
ja lunastaa Kampanjatarjouksia vain niihin soveltuvien erityisten ehtojen mukaisesti.
3.3 Tarkistathan kunkin Kampanjatarjouksen tarkemmat tiedot niitä koskevista ehdoista. Ellemme toisin ilmoiteta,
kulloinkin saatavilla olevat Kampanjatarjoukset ovat vain uusien tilaajien käytettävissä (yksi Kampanjatarjous tilaajaa
kohden). Jos Kampanjatarjous on yhdistetty ilmaiseen kokeiluun, siihen voi liittyä rajoituksia. Jos Kampanjatarjouksen
tarjoaa DEL:n kanssa samaan konserniin kuuluva yritys tai muu kumppanimme, Kampanjatarjoukseen saattaa soveltua
myös muita kyseisen osapuolen ehtoja.
3.4 DEL päättää Kampanjatarjouksen myöntämisestä oman harkintansa mukaan ja pidätämme oikeuden rajoittaa minkä
tahansa Kampanjatarjouksen saatavuutta ja/tai peruuttaa Kampanjatarjouksen sekä jäädyttää tilisi, jos päätämme, että et
ole oikeutettu tarjoukseen.

4. Laskutus
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4.1 Jos discovery+-käyttöoikeudestasi veloitetaan maksu, se veloitetaan alkuperäisen tilauksen yhteydessä antamallasi
maksutavalla.
4.2 Jos discovery+-käyttöoikeutesi uusitaan automaattisesti tai ilmainen kokeilusi päättyy etkä ole peruuttanut tilaustasi,
tilausmaksut veloitetaan automaattisesti discovery+-käyttöoikeutesi jokaisen uuden tilausjakson ensimmäisenä päivänä.
Yleensä ensimmäinen maksu veloitetaan tilauspäivänä, tai jos sinulla on ilmainen kokeilujakso, ilmaista kokeilujaksoa
seuraavana päivänä.
4.3 Jos olet oikeutettu alennuksen sisältävään Kampanjatarjoukseen, alennus vähennetään laskultasi ja maksuistasi
Kampanjajakson ajan.
4.4 Jos haluat tarkastella laskutustietojasi tai muuttaa maksutapaasi, siirry discovery+-sovelluksen tai -verkkosivuston
Tiliasetukset-osioon (ellet maksa kolmannen osapuolen tai toisen palvelun kautta, esimerkiksi jonkin kumppanimme
kautta. Katso siinä tapauksessa kohta 9 alla (Kolmannen osapuolen järjestelmät ja palvelut)).
4.5 Jos veloitus ei onnistu koska maksutapa on vanhentunut, sinulla ei ole riittävästi varoja tai muusta syystä, etkä muuta
maksutapaa tai peruuta discovery+-käyttöoikeuttasi, voimme jäädyttää discovery+-käyttöoikeutesi ja/tai discovery+-tilisi,
kunnes saamme (tai asianomainen kolmas osapuoli saa) kelvollisen maksutavan. Kun päivität maksutavan
Tiliasetuksissasi (https://www.auth.discoveryplus.fi/my-account). valtuutat meidät veloittamaan discovery+käyttöoikeutesi päivittämältäsi maksutavalta ja olet vastuussa kaikista veloittamattomista maksuista. Tämä voi johtaa
maksupäiviesi tai tilausjaksosi muuttumiseen.
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4.6 Pidätämme oikeuden muuttaa maksupäivämäärääsi, jos maksutapaasi ei ole voinut käyttää tai jos tietty kuukausi ei
sisällä tilauspäivämäärääsi. Veloittaisimme maksusi esimerkiksi helmikuussa 28. päivänä vaikka veloittaisimme sinua
yleensä kunkin kuukauden 30. päivänä.
4.7 Käytämme luottokorttitapahtumien ja muiden maksutapojen käsittelyssä muita yrityksiä (mukaan lukien DEL:n
kanssa samaan konserniin kuuluvia yrityksiä), edustajia tai alihankkijoita.
4.8 Joidenkin maksutapojen osalta asiaankuuluva liikkeellelaskija voi periä tiettyjä maksuja, kuten ulkomaankaupan
maksuja tai muita maksutavan käsittelyyn liittyviä maksuja. Paikalliset verot ja maksut voivat vaihdella käytetyn
maksutavan mukaan. Lisätietoja saat maksupalveluntarjoajaltasi.
4.9 Jos tilaat discovery+-käyttöoikeuden, joka alkaa ilmaisella kokeilulla, tai jos käytät Kampanjatarjousta, joka edellyttää
maksutietojesi antamista, pankkisi saattaa tehdä katevarauksen ilmaisen kokeilun tai Kampanjatarjouksen alkaessa,
mutta emme veloita maksua ilmaisen kokeilujakson tai Kampanjatarjousjakson aikana. Huomioithan kuitenkin, että tämä
saattaa vaikuttaa käytettävissäsi olevaan saldoon tai luottorajaan.

5. Automaattinen uusiminen
5.1 Tietyt discovery+-käyttöoikeudet uusitaan automaattisesti, ellei tilausta peruuteta ennen seuraavaa uusintapäivää.
Jos ostat discovery+-käyttöoikeuden kauttamme, ilmoitamme rekisteröitymisvaiheessa, mikäli discovery+-käyttöoikeutesi
uusitaan automaattisesti.
5.2 Jos sinulla on automaattisesti uusittava discovery+-käyttöoikeus, etkä peruuta tilaustasi vähintään 24 tuntia ennen
kunkin tilausjakson (tai ilmaisen kokeilujakson) päättymistä, discovery+-käyttöoikeus uusitaan automaattisesti. Jos
discovery+-käyttöoikeutesi uusitaan automaattisesti, sinulta veloitetaan maksu koko seuraavalta tilausjaksolta.

6. Hintamuutokset

DISCOVERY+ -PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

6.1 Saatamme muuttaa discovery+-käyttöoikeuden hintaa ajoittain. Hintamuutokset koskevat sinua aikaisintaan 30
päivän kuluttua ilmoituksesta. Ilmoitamme sinulle päivämäärän, jona hintamuutos tulee voimaan.
6.2 Jos ilmoitamme hintamuutoksesta ja et halua jatkaa discovery+-käyttöoikeuttasi uudella tilaushinnalla, voit peruuttaa
discovery+-käyttöoikeuden joko: (i) ennen seuraavan tilausjakson alkua noudattamalla kohdan 7 ohjeita (Peruutus) alla;
tai (ii) tai ilmoittamalle meille milloin tahansa ennen hintamuutoksen voimaantuloa. Voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä
UKK-osiossa annettuja yhteystietoja (https://www.discoveryplus.fi/info).

7. Peruutus
7.1 Voit peruuttaa discovery+-käyttöoikeuden vähintään 24 tuntia ennen nykyisen tilausjakson (tai ilmaisen
kokeilujakson) päättymistä ja peruutus tulee voimaan nykyisen tilausjakson (tai ilmaisen kokeilujakson) päätyttyä. Tämä
tarkoittaa, että jos tilausjaksoa (tai ilmaista kokeilujaksoa) on vielä jäljellä, voit jatkaa discovery+-käyttöoikeuden käyttöä
nykyisen tilausjakson (tai ilmaisen kokeilujakson) loppuun asti.
7.2 Ostaessasi meiltä discovery+-käyttöoikeuden hyväksyt, että: (a) annamme sinulle välittömästi discovery+käyttöoikeuden; ja (b) hyväksymällä nämä Käyttöehdot kirjautuessasi discovery+-palveluun sekä asentamalla
discovery+-palveluun tai käyttämällä sitä hyväksyt, että sinulla ei ole kuluttajansuojalain etämyyntiä koskevien
säännösten sallimissa rajoissa peruuttamisoikeutta, eikä sinulla ole oikeutta saada hyvitystä jo maksamistasi
suorituksista.
7.3 Voit hallita discovery+-käyttöoikeutesi asetuksia discovery+-palvelun Tiliasetukset-osiossa
(https://www.auth.discoveryplus.fi/my-account).
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7.4 Jos olet rekisteröinyt discovery+-käyttöoikeuden kolmannen osapuolen kautta (esimerkiksi jonkin kumppanimme
kautta) ja haluat peruuttaa tilauksesi, peruutus on tehtävä kyseisen kolmannen osapuolen kautta. Saatat esimerkiksi
joutua kirjautumaan kolmannen osapuolen käyttäjätilillesi ja poistamaan discovery+-palvelun automaattisen uusimisen.

8. Palautukset ja hyvitykset
Rajoittamatta lakisääteisiä oikeuksiasi maksamiasi maksuja ei palauteta, eikä osittain käytetyille
laskutuskausille/tilausjaksoille myönnetä palautuksia tai hyvityksiä. Voimme milloin tahansa ja mistä tahansa syystä
antaa palautusta, alennusta tai muuta korvausta joillekin tai kaikille tilaajillemme. Tällaisen korvauksen antaminen ei
tarkoita, että olisimme velvollisia tarjoamaan korvausta uudestaan edes samoissa olosuhteissa.

9. Kolmannen osapuolen järjestelmät ja palvelut
9.1 Jos käytät discovery+-palvelua tai ostat discovery+-käyttöoikeuden kolmannen osapuolen kautta (esimerkiksi
sovellusmyymälän kautta) tai muun kolmannen osapuolen myymän tuotteen tai palvelun kautta (esimerkiksi kolmansien
osapuolten tarjoamat palvelupaketit), maksu suoritetaan kyseiselle kolmannelle osapuolelle tai tuotteelle tai palvelulle.
Tällöin myös kyseisen kolmannen osapuolen tai tuotteen tai palvelun ehdot soveltuvat (mukaan lukien kaikki
sovellettavat käyttöehdot). Kolmannen osapuolen käyttöehdoissa tai tuotteen tai palvelun käyttöehdoissa annetaan
tärkeitä tietoja sovellettavista myyntiehdoista, maksuista, veroista, maksutavoista, oikeudestasi peruuttaa kauppa ja
milloin tällaista oikeutta voidaan kulloinkin käyttää, sekä maksutapahtuman suorittamisen teknisistä vaiheista. Sinun
tulee noudattaa kyseisiä ehtoja sekä näitä Käyttöehtoja. Jos näiden Käyttöehtojen ja muiden ehtojen välillä on
ristiriitaisuuksia, kolmannen osapuolen ehdot ovat etusijalla näihin Käyttöehtoihin nähden.
9.2 Jos maksat discovery+-käyttöoikeudesta kolmannen osapuolen tai sen myymän muun tuotteen tai palvelun kautta ja
haluat muuttaa maksutapaa, sinun on tehtävä se kyseisen kolmannen osapuolen tai muun tuotteen tai palvelun kautta.

10. Tuetut laitteet ja päivitykset
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10.1 Palvelun saatavuus, discovery+-käyttöoikeus ja discovery+-sisältö riippuvat internet-yhteyden laadusta ja laitteesi
ominaisuuksista. Jotkin toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikilla laitteilla. Katso lista tuetuista laitteista ja
käyttöjärjestelmävaatimuksista UKK-osiosta (https://www.discoveryplus.fi/info).
10.2 Parhaan mahdollisen käyttökokemuksen saavuttamiseksi suosittelemme, että hyväksyt kaikki Palvelun päivitykset,
kun ne tulevat saataville. Tämä saattaa myös edellyttää laitteesi käyttöjärjestelmän päivittämistä.
10.3 Palvelun päivitysten, muutosten tai uusimpien versioiden käyttämiseen sovelletaan näitä Käyttöehtoja ja mahdollisia
muita lisäehtoja, jotka hyväksyt asentaessasi tällaisen päivityksen, muutoksen tai korvaavan version.

11. Tiedonsiirto
Olet vastuussa kaikista tiedonsiirtomaksuista, mobiilidatamaksuista ja muista maksuista, joita Palvelun ja discovery+käyttöoikeutesi käytöstä aiheutuu. Huomioithan, että audiovisuaalisen sisällön, kuten videoiden ja pelien, suoratoisto ja
lataaminen voivat kuluttaa paljon dataa.

12. Muutokset palvelussa
12.1 Saatamme säännöllisesti tehdä muutoksia Palvelun, discovery+-käyttöoikeutesi, discovery+-tilisi ja discovery+sisällön mihin tahansa osa-alueeseen. Erityisesti discovery+-sisällön saatavuus saattaa muuttua ajoittain (useista eri
syistä, esimerkiksi kun kolmannen osapuolen asianmukaiset oikeuksien haltijat peruuttavat tai rajoittavat oikeuksiamme
käyttää kyseistä sisältöä Palvelussa). Meillä on näin ollen oikeus lisätä tai poistaa discovery+-sisältöä milloin tahansa
ilmoittamalla tai ilmoittamatta siitä. Ymmärrät ja hyväksyt, että discovery+-sisältö on vaihtelevaa ja muuttuu ajoittain
ilmoittamatta. Meidän tulee myös toisinaan poistaa tiettyjä toimintoja tai ominaisuuksia ja/tai estää tiettyjen laitteiden tai
alustojen pääsy Palveluun. Saatamme myös ajoittain päivittää tai parannella Palvelua.
12.2 Mikäli Palvelun muutokset vaikuttavat todennäköisesti oleellisen haitallisesti discovery+-palveluun, pyrimme
varmistamaan, että mahdolliset muutokset eivät vaikuta sinuun haitallisesti nykyisen tilausjaksosi aikana, jotta sinulla on
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mahdollisuus peruuttaa discovery+-käyttöoikeutesi ennen kuin seuraava tilausajanjaksosi alkaa noudattamalla edellä
kohdassa 7 (Perutus) mainittuja vaiheita. Mikäli meidän on tehtävä Palveluun jokin merkittävä haitallinen muutos
discovery+-käyttöoikeutesi tilausjakson aikana, ilmoitamme muutoksesta ja peruutusoikeudestasi 30 vuorokautta ennen
muutoksen voimaantuloa. Mikäli et peruuta discovery+-käyttöoikeuttasi ilmoitettuamme sinulle muutoksista ennen kuin
nämä muutokset tulevat voimaan ja jatkat Palvelun käyttöä, oletamme sinun hyväksyneen muutokset.

13. Omistajuus
13.1 Palvelu ja kaikki discovery+-sisältö on suojattu tekijänoikeuksin, tavaramerkeillä ja/tai muilla omistamillamme tai
meille lisensoiduilla immateriaalioikeuksilla.
13.2 Sinulla ei ole immateriaalioikeuksia Palveluun, discovery+-käyttöoikeuksiin tai discovery+-sisältöön, lukuun
ottamatta näiden Käyttöehtojen mukaista niiden käyttöoikeutta.
13.3 Et saa poistaa, muuttaa tai millään tavoin muokata Palvelussa tai discovery+-sisällössä olevia
tekijänoikeusilmoituksia tai muita omistajuusoikeusmerkintöjä. Kopiointi, tarkastelu, siirto, julkinen esittäminen tai
viestintä tai julkinen palvelun, discovery+-sisällön tai discovery+-käyttöoikeuksien muu kuin paikallisen lainsäädännön tai
näiden Käyttöehtojen nimenomaisesti valtuuttama käyttö loukkaa soveltuvia immateriaalioikeuksia ja rikkoo näitä
Käyttöehtoja. Mikäli tällainen rikkomus esiintyy, me tai joku tytäryhtiöistämme saattaa ilmoittamatta ja ilman
tuomioistuimen tai välimiesmenettelyn väliintuloa estää pääsysi Palveluun ja lopettaa discovery+-tilisi sekä ajaa
mahdollisten oikeuksiemme ja saatavilla olevien oikeuskeinojen toteutumista.

14. Palvelun käyttö
14.1 Vahvistat, että:
(a) kaikki meille antamasi tiedot ja yksityiskohdat, mukaan lukien discovery+-tilin rekisteröinti, ovat kaikilta osin
aitoja, virheettömiä ja ajan tasalla kaikkina aikoina;
(b) noudatat aina näitä Käyttöehtoja; sekä
(c) et käytä Palvelua laittomiin tarkoituksiin tai millään tavalla, joka loukkaa jonkun muun oikeuksia.
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14.2 Voit katsella discovery+-sisältöä käyttämällä discovery+-käyttöoikeuttasi vain tietyllä määrällä laitteita
samanaikaisesti. Nämä rajoitukset löytyvät UKK:sta osoitteessa (https://www.discoveryplus.fi/info).
14.3 Sinun tulee käyttää Palvelua kaikkien soveltuvien lakien, sääntöjen ja asetusten sekä muiden Palvelua, discovery+käyttöoikeuksia ja discovery+n-sisältöä koskevien rajoitusten mukaisesti.
14.4 Et saa välittää mitään Palveluun, discovery+-käyttöoikeuksiin tai -sisältöön liittyvää materiaalia, joka on häpäisevää,
loukkaavaa tai muutoin kyseenalaista.
14.5 Palvelu, discovery+-käyttöoikeudet tai discovery+-sisältö on lisensoitu sinulle (ei myyty) ainoastaan
henkilökohtaiseen ja muuhun ei-kaupalliseen käyttöön. Käyttäessäsi Palvelua myönnämme sinulle rajoitetun, eiyksinomaisen, ei-siirrettävän lisenssin discovery+-sisällön tarkasteluun sekä discovery+-sisällön suoratoistoon,
lataamiseen, väliaikaiseen tallentamiseen ja katseluun. Lukuun ottamatta sinulle näissä Käyttöehdoissa myönnettyä
rajoitettua lisenssiä, sinulle ei siirretä mitään Palveluun, discovery+-käyttöoikeuksiin ja discovery+-sisältöön liittyvää
oikeutta, omistusta tai intressiä. Et saa toistaa, esittää tai näyttää Palvelua, discovery+-käyttöoikeuksia tai -sisältöä
millään julkisilla paikoilla.
14.6 Käyttö asuinmaasi ulkopuolella:
(a) Mikäli asut Euroopan unionin (”EU”) ulkopuolella, voit tarkastella tavanomaista discovery+-sisältöäsi discovery+käyttöoikeutesi avulla lisämaksutta vieraillessasi toisessa EU-maassa. Tämä tarkoittaa, että voit nauttia
kotimaan tapaan samasta palvelusta myös ulkomailla; voit tarkastella samaa discovery+-sisältöä samalla
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kielellä, jota käytät discovery+-käyttöoikeudellasi ollessasi kotona. Tämä pääsy on saatavilla, mikäli oleskelet
ainoastaan väliaikaisesti toisessa EU-maassa ja pystymme tarkistamaan, että asuinmaasi on EU:ssa.
(b) Katso UKK (https://www.discoveryplus.fi/info) saadaksesi lisätietoja pääsystä Palveluun kotimaasi ulkopuolella.
14.7 Sisältörajoitukset saattavat riippua myös valitsemastasi tilauksesta ja kaupallisten yhteistyökumppaneidemme
soveltamista mahdollisista rajoituksista.
14.8 Et saa, etkä saa sallia kolmansien osapuolten: (a) hankkia pääsyä, katsoa ja/tai ostaa discovery+-käyttöoikeutta tai
discovery+-sisältöä virtuaalisen välityspalvelimen avulla; (b) käyttää käyttäjätunnustasi tai salasanaasi niin, että kolmas
osapuoli voi käyttää discovery+-käyttöoikeuksiasi tai discovery+-sisältöäsi; (c) näyttää, esittää, julkaista, lisensoida,
tarjota myyntiin, tehdä ja/tai jakaa kopioita Palvelusta, discovery+-käyttöoikeuksista tai discovery+-sisällöstä; (d) yrittää
kopioida, jäljentää, muuttaa, muokata, suunnitella, purkaa, avata, siirtää, vaihtaa tai kääntää Palvelua, discovery+käyttöoikeutta tai discovery+-sisältöä muutoin kuin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti; (e) luoda minkäänlaisia
Palvelusta, discovery+-käyttöoikeuksista tai discovery+-sisällöstä johdettuja teoksia; (f) käyttää tai lanseerata
automatisoituja järjestelmiä, mukaan lukien ja rajoittumatta ”robotteja”, ”spider-ohjelmia”, ”offline-lukijoita” tai muita
samankaltaisia järjestelmiä, jotka pääsevät verkkosivustolle tavalla, joka lähettää Palveluun useampia pyyntöjä tai
viestejä kuin ihminen voi kohtuullisesti tuottaa tiettynä ajanjaksona tavanomaisten verkkoselainten avulla; tai (g) huijata,
poistaa, muuttaa, ottaa pois käytöstä, hajottaa tai tuhota Palvelun tai discovery+-sisällön sisällön suojausta.
14.9 Sitoudut olemaan rekisteröitymättä useita kertoja ilmaista kokeilua tai samantyyppistä Kampanjatarjousta varten.
Tällaiset toimet rikkovat näitä Käyttöehtoja ja saattavat johtaa discovery+-tilisi ja/tai discovery+-käyttöoikeutesi
peruuttamiseen.
14.10 Palvelut saattavat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille, tuotteisiin tai palveluihin (”Kolmannen
Osapuolen Palvelut”). Hyväksyt, että: (a) emme ole vastuussa mistään Kolmannen Osapuolen Palvelusta tai mistään
Kolmannen Osapuolen Palveluiden seurauksena sinulle aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista; (b) vastaat kaikista
mahdollisista kustannuksista, joita sinulle koituu Kolmannen Osapuolen Palveluista; sekä (c) vuorovaikutukseesi
kyseisen kolmannen osapuolen kanssa saatetaan soveltaa erillisiä ehtoja ja tietosuojakäytänteitä.
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15. Yksityisyys
Käsittelemme kaikkia meille antamiasi sekä Palvelun ja discovery+-käyttöoikeutesi käytöstä kerättyjä henkilötietojasi
tietosuojakäytännössämme kuvatulla tavalla (https://www.discoveryplus.fi/tietosuojakaytanto). Varmistathan myös, että
luet evästekäytäntömme: (https://www.discoveryplus.fi/evasteet).

16. Palvelun käyttöoikeuden päättäminen
16.1 Saatamme peruuttaa oikeutesi käyttää kaikkia tai osaa Palvelusta tai discovery+-käyttöoikeuksistasi välittömästi,
mikäli voimme kohtuudella katsoa, että olet rikkonut näitä Käyttöehtoja tai mikäli käytät Palvelua, discovery+-sisältöä tai
discovery+-käyttöoikeuttasi niiden tarkoitusten tai lain vastaisesti. Mikäli toimintasi korjaaminen on mahdollista,
saatamme kohtuuden rajoissa antaa sinulle tilaisuuden siihen.
16.2 Mikäli päätämme olla jatkamatta mitä tahansa Palvelun osaa, ilmoitamme siitä sinulle vähintään 30 päivää
etukäteen (paitsi jos meillä on velvollisuus olla jatkamatta Palvelua (tai jotakin sen osaa) välittömästi oikeudellisista
syistä, mukaan lukien tuomioistuimen määräyksen noudattamiseksi). Emme ole missään tilanteissa millään tavoin
vastuussa Palvelun keskeytyksestä, Palvelun pääsyn poistamisesta tai käytön estämisestä tai Palvelun tai discovery+sisällön peruuttamisesta.
16.3 Mikäli peruutamme oikeutesi käyttää Palvelua tai discovery+-käyttöoikeutta, sinun täytyy keskeyttää kaikki näissä
Käyttöehdoissa oikeutettu toiminta, mukaan lukien Palvelun tai discovery+-käyttöoikeuden käyttäminen.
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17. Vastuumme sinua kohtaan
17.1 Vastaamme omasta tai työntekijöidemme ja edustajiemme huolimattomuudesta aiheutuvasta kuolemasta tai
henkilövahingosta. Emme pyri vapautumaan vastuusta aiheuttamastamme, tai työntekijöidemme tai edustajiemme
aiheuttamasta harhaanjohtamisesta.
17.2 Mikäli rikomme näitä Käyttöehtoja, olemme vastuussa ainoastaan menetyksistä, jotka olevat kohtuudella
ennakoitavissa kyseessä olevan rikkomuksen perusteella. Menetykset katsotaan ennakoitaviksi, mikäli sinun ja meidän
voidaan katsoa ymmärtäneet tällaiset menetykset nämä Käyttöehdot hyväksyessäsi.
17.3 Emme ole vastuussa:
(a) Palvelun tai discovery+-sisällön käytöstä, jota emme ole valtuuttaneet;
(b) Palvelun tai discovery+-sisällön toimintahäiriöstä tai keskeytyksestä odottamattomissa olosuhteissa, jotka
estävät meitä täyttämästä velvoitteitamme sinua kohtaan;
(c) Palvelun tai discovery+-sisällön virheistä, viruksista tai häiriöistä tai niiden käytöstä johtuvista virheistä,
viruksista tai häiriöistä;
(d) Palvelun tai discovery+-sisällön yhteensopimattomuudesta muiden ohjelmistojen tai laitteistojen kanssa
(mukaan lukien laitteesi);
(e) kolmannen toimittajan, laitteen valmistajan tai laitteen käyttöjärjestelmän toimittajan toiminnasta tai viasta, jotka
eivät ole kohtuudella hallittavissamme.
17.4 Sinulla on tiettyjä lakisääteisiä oikeuksia alueesi sovellettavien lakien nojalla. Mikään näissä Käyttöehdoissa ei ole
tarkoitettu vaikuttamaan näihin lakisääteisiin oikeuksiin. Saadaksesi lisätietoja lakisääteisistä oikeuksistasi ota yhteyttä
paikalliseen kuluttajajärjestöösi.
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17.5 Lukuun ottamatta vastuita, jotka seuraavat osiossa 17.1 (joka on rajoitukseton) määritetyistä olosuhteista, Palvelun
tai discovery+-sisällön tai discovery+-käyttöoikeutesi käytöstä aiheutuvista vahingoista seuraava kokonaisvastuumme
sinua kohtaan ei missään tapauksissa paikallisen lainsäädännön sallimissa rajoissa ylitä summaa, jonka maksoit
discovery+-käyttöoikeudestasi.
17.6 Emme takaa, että Palvelussa tai discovery+-sisällössä ei ole vikoja tai virheitä tai että niiden käyttö olisi
katkoksetonta (katkoksia saattaa aiheutua esimerkiksi huoltoa tai päivityksiä varten tapahtuvista katkoksista tai
virtakatkoksista tai palvelimen katkoksista tai muista syistä, jotka eivät ole hallinnassamme). Pyrimme kuitenkin
ratkaisemaan tekniset ongelmat aina, kun meille kerrotaan niistä.
17.7 Huomioithan, ettemme vastaa toiminnan keskeytyksistä tai Palvelun tai discovery+-sisällön toimimattomuudesta tai
sisällön tai tiedon menetyksestä, joka johtuu: varusteistasi, laitteistasi, käyttöjärjestelmästäsi tai internet-yhteydestäsi,
Palvelun uusimman julkistetun version epäonnistuneesta lataamisesta tai yhteensopivuusvaatimusten epäonnistuneesta
täyttämisestä tai varusteidesi, laitteesi, käyttöjärjestelmäsi tai internet-yhteytesi vaihdosta.

18. Käyttöehtojen muutokset
18.1 Saatamme ajoittain muuttaa näitä Käyttöehtoja.
18.2 Pyrimme ilmoittamaan sinulle vähintään 30 päivää etukäteen ennen merkittävien muutosten tekemistä näihin
Käyttöehtoihin, paitsi jos muutoksia täytyy soveltaa nopeasti turvallisuussyistä, oikeudellisista tai lainsäädännöllisistä
syistä, jolloin ilmoitamme sinulle muutoksista heti, kun voimme.
18.3 Mikäli näiden Käyttöehtojen muutokset haittaavat sinua merkittävästi tai vaikuttavat oleellisesti discovery+-palvelun
saatavuuteen, ilmoitamme siitä 30 ennen kuin muutokset astuvat voimaan ja voit peruuttaa discovery+-käyttöoikeutesi
ennen muutosten voimaantuloa (katso yllä kohta 7 (Peruutus)).
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18.4 Mikäli jatkat Palvelun käyttöä edelleen Käyttöehtoihin tehtyjen muutosten jälkeen, oletamme, että olet hyväksynyt
muutetut Käyttöehdot. Ajantasaiset Käyttöehdot ovat aina saatavissa Palvelussa.

19. Oikeuksien siirtäminen
Meidän ja sinun välinen sopimus on henkilökohtainen eikä kolmansilla osapuolilla ole oikeutta hyötyä siitä. Hyväksyt, että
voimme siirtää oikeutesi ja velvoitteesi näiden Käyttöehtojen nojalla mille tahansa yritykselle tai henkilölle sillä ehdolla,
että tällainen siirto ei vaikuta discovery+-käyttöoikeuteesi haitallisesti. Et voi siirtää näiden Käyttöehtojen mukaisia
oikeuksiasi tai velvoitteitasi kenellekään muulle.

20. Erotettavuus
Mikäli jokin näiden Käyttöehtojen ehto katsotaan lainvastaiseksi, virheelliseksi tai toteuttamiskelvottomaksi, kyseinen
ehto katsotaan peruutetuksi eikä se vaikuta näiden Käyttöehtojen muiden ehtojen pätevyyteen ja
täytäntöönpanokelpoisuuteen.

21. Luopuminen oikeuksista
Siinä määrin kuin emme voi tai päätämme olla käyttämättä meillä sinua vastaan olevaa saamisoikeuttamme, emme
luovu tästä oikeudesta paitsi jos sinulle ilmoitetaan toisin kirjallisesti.

22. Voimassa oleva lainsäädäntö
Näitä Käyttöehtoja sovelletaan ja tulkitaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Voit tehdä valituksen asuinmaasi
tuomioistuimissa. Suomen tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta käsitellä Käyttöehtoihin liittyviä riita-asioita tai
valituksia.

23. Valitukset
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Mikäli haluat tehdä valituksen, kerro siitä ensin meille ottamalla meihin yhteyttä alla olevien tietojen avulla.
Huomioithan, että sinulla on kuluttajansuojalain mukaisesti aina oikeus viedä riita-asiasi Kuluttajariitalautakunnan
käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunnan postiosoite on Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, ja verkkosivuosoite on
www.kuluttajariita.fi
Huomaathan lisäksi, että mikäli asut Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Norjassa, Islannissa tai Lichtensteinissa, riitaasiat voidaan lähettää ratkaistavaksi verkossa Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisualustalle (”ODR”), joka
on saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/consumers/odr. Emme tällä hetkellä käytä vaihtoehtoista
riidanratkaisuelintä (”ADR”), kuluttajien valitusten käsittelyssä.

24. Viestintä
Lähetämme sinulle tiliisi ja tilaukseesi liittyvät tiedot (esim. maksuvaltuutukset, laskut, muutokset salasanassa tai
maksutavassa, vahvistusviestit, sisällön ja toimintojen päivitykset sekä muut palveluun ja maksutapahtumiin liittyvät
viestit) Palvelun sisäisen viestin tai sähköpostin avulla kirjautumisen yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitteeseen
(mikäli kirjauduit kolmannen osapuolen, kuten esimerkiksi jonkun yhteistyökumppanimme, tai alustan tilitietojesi kautta,
saatamme saada sähköpostiosoitteesi kyseiseltä kolmannelta osapuolelta tai alustalta, jotta voimme pitää sinut ajan
tasalla palveluun liittyvien viestien avulla.)

25. Yhteydenotot
Voit ottaa meihin yhteyttä UKK:n (https://www.discoveryplus.fi/info) tietojen avulla.

8 /8

