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 Sopimusehdot 
 
1. Osapuolet ja sopimuksen kattavuus 
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Funlus Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja) ylläpitämään 
palveluhakemistoon, joka sijaitsee Internetissä osoitteessa www.kuopionyritykset.fi, palvelumaksun 
maksaneisiin tai muulla perusteella asiakkaaksi rekisteröityneen yrityksen/yhteisön (jäljempänä asiakas) 
välisiin sopimuksiin. Vastikkeettomiin sopimuksiin noudatetaan yleisiä palvelun käyttöehtoja.  
  
2. Sopimuksen synty 
Sopimus syntyy, kun asiakkaan tiedot on rekisteröity tietokantaan, joko asiakkaan omasta toimesta 
tarkoitukseen tehdyn lomakkeen kautta, tai tekemällä tilauksen palveluntarjoajan asiakaspalveluun 
soittamalla tai kirjallisesti, tai KuopionYritykset.fi palveluhakemiston myyntiedustajan kautta. 
Palveluntarjoajan tekemän puhelinmarkkinoinnin kautta tilaussopimus syntyy suullisesti. Jokaisesta 
tilauksesta asiakkaalle lähetetään tilausvahvistus ja lasku. Asiakkaan on tarkastettava tietojensa oikeellisuus 
www.kuopionyritykset.fi palvelusta ja tehtävä muutokset itse mahdollisilla yrityskortin ylläpitotunnuksilla 
tai ilmoittamalla niistä asiakaspalveluun.  
  
3. Sopimuksen rajoitus ja tietojen poisto 
Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa tietokannastaan asiakkaan tiedot, jotka ovat 
markkinointilainsäädännön tai muun lainsäädännön vastaisia tai loukkaavat muuten hyvää 
tapaa. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa asiakkaan tiedot, mikäli asiakas ei ole suorittanut laskuaan 
maksukehotuksista huolimatta. 
  
4. Osapuolten vastuut 
Asiakkaan vastuulla on toimittaa yhtiölle mahdolliset muutokset palveluun jo kirjattuihin tietoihin tai 
muuttaa ne itse mahdollisilla yrityskortin ylläpitotunnuksilla.  
 Palveluntarjoajalla ei ole korvausvelvollisuutta virheellisistä tiedoista johtuneesta asiakkaan mahdollisesti 
kärsimistä välillisistä tai välittömistä vahingoista. Palveluntarjoajan korvausvelvollisuus kaikissa tapauksissa 
rajoittuu maksettuun palvelumaksuun, jolla tarkoitetaan puhelinkeskustelussa tai kirjallisessa tilauksessa 
sovittua tietojen julkaisuhintaa. 
 
Asiakkaan maksun peruste on, että palveluntarjoaja julkaisee tiedot www.kuopionyritykset.fi 
palveluhakemistossaan. 
  
Palveluntarjoaja on oikeutettu keskeyttämään kohtuulliseksi ajaksi www.kuopionyritykset.fi -
palveluhakemiston tuottamisen sivuston päivittämisen tai muiden ohjelmallisten töiden 
johdosta. Palveluntarjoajalla ei ole muita vastuita palvelun tuottamisesta kuin tässä sopimuksessa mainitut. 
  
5. Immateriaalioikeudet 
Palveluntarjoajalla on täydet omistajan oikeudet www.kuopionyritykset.fi -palveluhakemistoon ja sen osa-
alueisiin.   
  
6. Asiakastietojen käyttö 
Palveluntarjoaja voi lähettää asiakkailleen tiedotteita ja erikoistarjouksia Kuopionyritykset.fi 
palveluhakemistoon liittyen, mikäli asiakas ei ole sitä kieltänyt.  
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7. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen 
Sopimus on voimassa laskussa mainitun ajan (yleensä vuoden), sopimus joko määräaikainen. 
Määräaikaisessa sopimuksessa asiakkaaseen otetaan ennen sopimuksen loppumista yhteyttä, sopimuksen 
jatkamisen suhteen.   
 
Asiakas ei voi siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle, eikä sanoa sitä irti kolmannen osapuolen toimesta, 
eikä valtuuttaa kolmatta osapuolta irtisanojaksi. Sopimuksen voi purkaa myös kesken sopimuskauden, 
mutta palvelumaksua kyseiseltä sopimuskaudelta ei palauteta.   
  
8. Muutokset palvelussa 
Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa www.kuopionyritykset.fi – palveluhakemiston sisältöä tarpeen 
mukaan.   
  
9. Linkkiyhteydet ja muut sivustot 
Palveluntarjoaja ei vastaa niiden sivujen sisällöstä tai palvelusta, joihin www.kuopionyritykset.fi -
palveluhakemistossa on viitattu ja jotka on julkaistu jonkin muun toimijan toimesta. 
  
10. Bonusjärjestelmä kanta-asiakkaille 
KuopionYritykset.fi asiakkaat liitetään Funlus Oy:n kanta-asiakasjärjestelmään, jossa asiakasbonusta kertyy 
jopa 5% vuositasolla.  Asiakasbonukset voidaan käyttää Funlus Oy:n tuotteisiin ja palveluihin, kuten 
KuopionYritykset.fi palvelumaksuihin.  
 
 
11. Muuta  
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä ja sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 
ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla.  
 
12. Sopimuksen voimaantulo 
Nämä sopimusehdot tulevat voimaan 16.8.2011. 

 


