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1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN
1.1 Soveltamisala
Qikrates.fi on Eehau Oy:n (y-tunnus 21404338, jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) osoitteessa
qikrates.fi(.com), sotehaku.fi, lääkärivertailu.fi, laakarivertailu.fu, hoitovertailu.fi tarjoama palvelu
(jäljempänä ”Palvelu”). Palvelussa käyttäjät (jäljempänä ”Kävijä”) löytävät ja arvioivat mm.
terveyteen liittyviä palveluita ja tuotteita. Palvelun käyttö edellyttää, että Kävijä sitoutuu
noudattamaan näitä käyttöehtoja. Joidenkin osioiden käyttö edellyttää myös Palveluun
rekisteröitymistä. Palvelussa julkaistaan asiakkaiden (jäljempänä "Asiakas") mainoksia ja muuta
materiaalia.
1.2 Muut sovellettavat ehdot
Sen lisäksi mitä näissä käyttöehdoissa on sanottu, Kävijä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan
mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä
Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat
luettavissa Palveluntarjoajan kotisivuilla ja/tai muutoin Palvelun yhteydessä.
2. PALVELUN KÄYTTÖ
Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa.
Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon,
asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen
tai muun vastaavan syyn vuoksi.
Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä lopettaa Palvelun
ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.
Kävijä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi
tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja
asianmukaisesta suojaamisesta.
Palvelu sisältöineen on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.
Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palveluntarjoajalla tai sen
sopijakumppaneilla.
Kävijä saa Palveluun tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Kävijällä ei ole
oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleenlähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta
vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain
sallimissa rajoissa. Kävijä ei saa käyttää Palvelua Palveluntarjoajan tai kolmannen tekijän- tai muita
oikeuksia loukaten. Kävijä voi jakaa Palvelun sisältämiä yksittäisiin tuotteisiin tai palveluihin
liittyviä sisältöjä sosiaalisessa mediassa tai sähköpostitse yksityishenkilönä, mutta muutoin

Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai
näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman
Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta
muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.
3. EVÄSTEET JA MUUT TUNNISTEET
Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin. Löydät tietosuojalausekkeen
sivuston etusivun oikeasta alareunasta kohdasta "Tietosuojalauseke".
4. VASTUUNRAJOITUS
Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä
takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai
virheettömästi.
Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon
käyttämisestä Asiakkaalle tai arvioinnin kohteelle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.
Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden,
teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Asiakkaalle tai kolmansille
aiheuttamista vahingoista.
Palvelua koskevat reklamaatiot Kävijä voi osoittaa Palveluntarjoajalle sähköpostitse osoitteeseen:
webmaster@qikrates.com.
5. MUUTA

5.1 Ehtojen voimassaolo
Nämä ehdot tulevat voimaan 1.6.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi.
5.2 Muutokset
Palveluntarjoaja on oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan Palvelun sisältöä, toimintaa sekä näitä
käyttöehtoja Palvelun kehittämiseksi ja muusta tarpeellisesta syystä. Muutokset tulevat voimaan
kun Palveluntarjoaja ilmoittaa siitä Palveluun liittyvällä www-sivulla ja ehdot ovat olleet Palvelussa
viikon nähtävillä.
Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja lainsäädännön, valuuttakurssien, verojen ja
muiden viranomaismääräysten muutoksista sekä ennalta arvaamattomista, Palveluntarjoajan
vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista johtuen. Muutokset astuvat voimaan välittömästi
niiden voimaantulohetkenä.
5.3 Ylivoimainen este
Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun
sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi
katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut

epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on osapuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia
ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto,
energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu
vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen osapuolien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva
syy.
5.4 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu
Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat
säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan
sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet Tampereen
käräjäoikeudessa.

