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CARROT KITCHEN - PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 

Tervetuloa Carrot Kitchen -palveluun! Carrot Kitchen -sovelluksen avulla lapsesi pääsee kehittämään 
kokkaustaitojaan omatoimisesti ja viihdyttävällä tavalla Carrot Kitchenin sisältämien reseptivideoiden 
avulla.  

Luethan nämä Käyttöehdot huolellisesti. Nämä Käyttöehdot koskevat Carrot Kitchen -palvelun käyttöä. 
Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja, ethän käytä Palvelua. 

Tilaaja hyväksyy nämä Käyttöehdot Palvelun tilaus- tai rekisteröitymisprosessin yhteydessä. Nämä 

Käyttöehdot muodostavat sopimuksen Tilaajan ja Carrot Revolution Oy:n (y-tunnus: 2862487-8, Maria 

01, Lapinlahdenkatu16, 00180 Helsinki) välille. 

Nämä Käyttöehdot on tehty Carrot Revolutionin ja Tilaajan välille, ei Applen tai Googlen kanssa ja me, 
ei Apple tai Google, olemme yksin vastuussa Palvelusta ja sen sisällöstä Käyttöehtojemme mukaisesti. 
Hyväksyt sen, että Apple, Google ja niiden konserniyhtiöt ovat näiden Käyttöehtojen edunsaajia. 

1 MÄÄRITELMÄT 

Carrot Revolution tai Me tarkoittaa Carrot Revolution Oy:tä (y-tunnus: 2862487-8). 

Hallinnointityökalu tarkoittaa Tilaajalle saatavilla olevaa verkkopohjaista käyttöliittymää, 
joka on osa Palvelua ja jonka kautta Tilaaja voi muun muassa hallinnoida 
käyttäjätiliinsä liittyviä käyttöoikeuksia ja Käyttäjille mobiilisovelluksen 
kautta saatavilla olevaa sisältöä. 

Henkilötiedot tarkoittavat henkilötietojen käsittelyyn sovellettavissa laeissa ja 
asetuksissa mukaan lukien EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa 
2016/679 (”GDPR”) ja kaikissa siihen liittyvissä kansallisissa laeissa, 
asetuksissa ja muissa GDPR:n täytäntöönpanoa koskevissa 
asetuksissa tarkoitettuja henkilötietoja. 

Ilmaisversio tarkoittaa mitä tahansa Carrot Revolutionin Tilaajalle ja Käyttäjälle 
kulloinkin tarjoamaa Palvelun ilmaista kokeilu- tai testiversiota. 

Immateriaalioikeudet tarkoittavat tekijänoikeuksia, lähioikeuksia (sisältäen mm. oikeudet 
tietokantaan ja luetteloon tai valokuvaan), patentteja, 
hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liike- ja 
yrityssalaisuuksia, tietotaitoa tai muuta rekisteröityä tai rekisteröimätöntä 
immateriaalioikeutta. 

Käyttäjä tarkoittaa henkilöä, jolle Tilaaja on myöntänyt pääsyn Palveluun eli 
Palvelua käyttävää Tilaajan lasta tai huollettavaa tai toista aikuista. 
Käyttäjän tulee asua samassa kotitaloudessa Tilaajan kanssa. 

Käyttäjäsisältö on määritelty näiden Käyttöehtojen kohdassa 7. 

Käyttöehdot tai 
Sopimus 

tarkoittavat näitä Käyttöehtoja. 

Osapuoli tarkoittaa Carrot Revolutionia tai sinua, yhdessä “Osapuolet”. 

Palvelu tarkoittaa Carrot Kitchen -palvelua, joka koostuu i)  Hallinnointityökalusta 
sekä ii) Käyttäjien käyttöön tarkoitetusta mobiilisovelluksesta, joka on 
ladattavissa App Storesta ja Google Playsta ja joka sisältää muun 
muassa videomuotoisia reseptejä Käyttäjille. 
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Palvelumaksu tarkoittaa Palvelun kuukausimaksua, joka on ilmoitettu 
verkkosivuillamme ja jonka hyväksyt tilatessasi Palvelun.  

Tilaaja tai sinä tarkoittaa henkilöä, jolla on voimassa oleva käyttäjätili Palvelussa. 

2 PALVELUN KÄYTTÖOIKEUS 

2.1 Jollei tästä Sopimuksesta muuta johdu, Carrot Revolution myöntää Tilaajalle ja Käyttäjille 
rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirtokelpoisen ja ei-alilisensoitavissa olevan oikeuden 
käyttää Palvelua siinä muodossa, jossa me sen Tilaajalle ja Käyttäjille kulloinkin tarjoamme 
tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin ja tämän Sopimuksen mukaisin ehdoin.  

2.2 Tilattuasi Palvelun, sinulla ja Käyttäjillä on pääsy Palveluun ja sen sisältöön tilauksen 
voimassaoloajan. Sallittujen Käyttäjien määrä riippuu tilauksen yhteydessä valitsemastasi 
tilauspaketista. Huomioithan, että valitun tilausjakson voimassaolon päätyttyä sinulla on 
edelleen pääsy käyttäjätilillesi ja Käyttäjällä on edelleen pääsy profiilisivulleen, mutta ei 
reseptivideoihin tai muuhun Palvelun sisältöön, joka edellyttää voimassaolevaa tilausta.  

2.3 Tilauksen voimassaoloaikana Tilaajalla on pääsy Hallinnointityökaluun ja kullakin 
Käyttäjällä on pääsy niihin Palvelun sisältökategorioihin, joihin Tilaaja on myöntänyt 
Käyttäjälle pääsyn Hallinnointityökalussa. Tilaaja on vastuussa siitä, mihin 
sisältökategorioihin Käyttäjillä on pääsy. Tilaaja voi Hallinnointityökalussa kieltää Käyttäjää 
saamasta pääsyn esimerkiksi lieden tai uunin käyttöä edellyttäviin reseptivideoihin, eikä 
Käyttäjällä tällöin ole pääsyä tällaisiin reseptivideoihin. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei 
Carrot Revolution ole vastuussa siitä, mihin sisältökategorioihin Käyttäjillä on pääsy. 

2.4 Carrot Revolution ei myöskään ole vastuussa Palvelun käytön edellyttämien laitteiden tai 
yhteyksien hankkimisesta tai niihin liittyvistä kustannuksista.  

3 KÄYTTÄJÄTILIT 

3.1 Luodessaan käyttäjätilin ja ottaessaan Palvelun käyttöön Tilaajan tulee ilmoittaa 
Palvelussa pyydetyt oikeat ja ajantasaiset tiedot. Päivitäthän omat ja Käyttäjiin liittyvät 
tiedot, mikäli niihin tulee muutoksia.  

3.2 Käyttäjätilisi ja salasanasi ovat henkilökohtaisia. Älä paljasta salasanaasi kolmansille 
osapuolille tai anna kolmansien osapuolien käyttää käyttäjätiliäsi (lukuun ottamatta 
Käyttäjiä). Tilaaja on vastuussa kaikesta käyttäjätilinsä kautta tapahtuvasta Palvelun 
käytöstä.  

3.3 Meillä on oikeus poistaa käyttäjätilisi milloin tahansa mikäli katsomme, että sinä tai joku 
Käyttäjistä on rikkonut tätä Sopimusta, lisännyt harhaanjohtavaa, virheellistä, epäasiallista, 
luvatonta tai laitonta sisältöä Palveluun tai aiheuttanut vahinkoa meille tai Palvelun toisille 
käyttäjille.  

4 TILAAJATIEDOT 

4.1 Palvelun käytön yhteydessä sinun tulee antaa meille pyytämämme tiedot, kuten oma 
sähköpostiosoitteesi, salasana, tarvittavat maksutiedot sekä kunkin Käyttäjän käyttäjänimi 
(”Tilaajatiedot”).  

4.2 Tilaaja on vastuussa Tilaajatietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta ja laadusta sekä 
siitä, että lapsen käyttäjänimi ei ole lapsen koko nimi, eikä muutenkaan sisällä 
Henkilötietoa. 
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5 TILAUS JA MAKSAMINEN 

5.1 Tilattuasi Palvelun ja hyväksyttyäsi Käyttöehdot tilauksen yhteydessä Palvelun toiminnot 
tulevat käyttöösi. Ilmaisversio tulee käyttöösi rekisteröidyttyäsi Palveluun ja hyväksyttyäsi 
Käyttöehdot rekisteröitymisen yhteydessä.  

5.2 Palvelun tilaamisen yhteydessä Tilaaja antaa nimenomaisen suostumuksensa Palvelun 
toimittamisen aloittamiseksi välittömästi Palvelun tilaamisen jälkeen ennen 
kuluttajansuojalain mukaisen peruuttamisajan päättymistä. Tilaaja hyväksyy ja ymmärtää, 
että samalla hän menettää oikeutensa peruuttaa Palvelu. 

5.3 Palvelumaksu maksetaan voimassa olevalla pankki-  tai luottokortilla ilmoittamalla pyydetyt 
pankki- tai luottokorttitiedot Palvelun tilauksen yhteydessä. Jos maksua ei pystytä 
veloittamaan onnistuneesti esimerkiksi ilmoitetun pankki- tai luottokortin vanhentumisen tai 
riittämättömien varojen vuoksi, eikä Tilaaja toimita Carrot Revolutionille voimassa olevia 
pankki- tai luottokorttitietoja, Carrot Revolutionilla on oikeus lykätä tilausta, kunnes Tilaaja 
on toimittanut voimassa olevat luottokorttitiedot.  

5.4 Palvelumaksu veloitetaan Tilaajan pankki- tai luottokortilta jokaisen tilausjakson 
ensimmäisenä päivänä siihen asti, kunnes tilaus irtisanotaan alla määritellyllä tavalla. 
Joissain tapauksissa maksupäivä voi vaihdella, kuten esimerkiksi silloin, jos 
Palvelumaksun veloitus on epäonnistunut riittämättömien varojen vuoksi.  

5.5 Myöhästyneiden maksujen viivästyskorko määräytyy Suomen korkolain mukaan. Olet 
vastuussa niistä kohtuullisista kuluista, jotka Carrot Revolutionille aiheutuvat 
myöhästyneiden maksujen perimisestä.  

5.6 Carrot Revolutionilla on oikeus muuttaa Palvelumaksuja ilmoittamalla siitä etukäteen. Uusi 
Palvelumaksu tulee voimaan seuraavan tilausjakson ensimmäisenä päivänä. Jos et 
hyväksy tällaisia Palvelumaksujen muutoksia, sinulla on oikeus irtisanoa tilauksesi 
päättymään milloin tahansa ennen uuden tilausjakson alkamista kohdan 14 mukaisesti. 

5.7 Selvyyden vuoksi todetaan, että irtisanoessasi tilauksesi muusta syystä kuin Palvelun 
ominaisuuksia olennaisesti heikentävien Palvelun muutosten (kohta 9.1) tai asemaasi 
olennaisesti heikentävien näiden Käyttöehtojen muutosten (kohta Error! Reference 
source not found.) vuoksi, sinulla ei ole oikeutta saada palautusta jo maksamistasi 
Palvelumaksuista.  

5.8 Jos me irtisanomme tilauksesi ja tämän Sopimuksen ennenaikaisesti, jo maksamasi 
Palvelumaksu, joka kohdistuu sille ajanjaksolle, jonka aikana sinä ja Käyttäjät ette ole 
oikeutettuja käyttämään Palvelun sisältöä Sopimuksen irtisanomisesta johtuen, 
palautetaan pyynnöstäsi, ellei irtisanominen johdu siitä, että Tilaaja tai Käyttäjä on 
olennaisesti rikkonut tätä Sopimusta esimerkiksi lisäämällä Palveluun sopimatonta 
Käyttäjäsisältöä tai muuten käyttämällä Palvelua tämän Sopimuksen vastaisesti taikka 
jättämällä Palvelumaksut maksamatta (eikä ole maksanut niitä 30 päivän kuluessa 
huomautuksestamme). Palautusta koskeva pyyntö on toimitettava meille ilman viivytystä. 

6 ILMAISVERSIO 

6.1 Tietyt Palvelun ominaisuudet voidaan tarjota ilmaiseksi osana Palvelun Ilmaisversiota. 
Tilaaja hyväksyy, että Palvelun kaikkia ominaisuuksia ei välttämättä ole saatavana 
Ilmaisversiossa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Carrot Revolution voi vapaasti päättää, 
mitkä Palvelun ominaisuudet ovat saatavilla Ilmaisversiossa. 

6.2 Pidätämme oikeuden harkintamme mukaan määrittää kelpoisuutesi Ilmaisversioon ja 
peruuttaa ilmaisversion tai muuttaa sitä ja sen kestoa milloin tahansa ilman erillistä 
ilmoitusta ja ilman vastuuta.  

6.3 Ilmaisversio tarjotaan aina ”sellaisena kuin se on”, eikä Carrot Revolution ole vastuussa 
suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat Tilaajalle Ilmaisversion käytöstä.  
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6.4 Selvyyden vuoksi todetaan, että nämä Käyttöehdot koskevat soveltuvin osin myös 
Ilmaisversion käyttöä. 

7 KÄYTTÄJÄSISÄLTÖ 

7.1 Palvelun käytön yhteydessä Käyttäjät voivat ladata Palveluun tiettyä sisältöä, kuten 
valokuvia reseptivideoiden avulla valmistetuista annoksista (“Käyttäjäsisältö”). 

7.2 Tilaaja ja/tai Käyttäjä omistaa Immateriaalioikeudet Käyttäjäsisältöön. Tilaaja antaa Carrot 
Revolutionille ikuisen ja rajoittamattoman oikeuden käyttää valokuvia Palvelun tarjoamisen 
yhteydessä. Muilla Palvelun käyttäjillä ja muilla kolmansilla osapuolilla ei kuitenkaan ole 
pääsyä Käyttäjäsisältöön ilman Tilaajan erillistä lupaa.  

7.3 Huomioithan, että olet vastuussa Käyttäjien Palveluun lisäämästä Käyttäjäsisällöstä ja siitä, 
että Käyttäjillä on tarvittavat oikeudet lisätä tällaista sisältöä Palveluun tämän Sopimuksen 
mukaisesti.  

7.4 Tilaaja on nimenomaisesti vastuussa siitä, ettei Käyttäjäsisältö sisällä mitään Henkilötietoja 
kuten valokuvia Käyttäjistä itsestään tai Käyttäjien nimiä.  

7.5 Sinun tulee varmistaa, että Käyttäjäsisältö ei loukkaa kolmansien osapuolten 
Immateriaalioikeuksia tai soveltuvaa lainsäädäntöä. Olet vastuussa siitä, ettei Palveluun 
lisätty Käyttäjäsisältö ole laitonta, loukkaavaa, uhkaavaa tai muuten sopimatonta.  

7.6 Meillä on oikeus poistaa Käyttäjäsisältö, jonka katsomme olevan tämän Sopimuksen 
vastaista. 

8 PALVELUN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT RAJOITUKSET 

8.1 Tilaaja ja Käyttäjät voivat käyttää Palvelua vain ja ainoastaan tämän Sopimuksen ehtojen 
mukaisesti ja ainoastaan tässä Sopimuksessa mainittuihin tarkoituksiin. Tilaajan ja 
Käyttäjien tulee noudattaa mahdollisia soveltuvia kolmansien osapuolien sopimusehtoja 
käyttäessään Palvelua.  

8.2 Jollei tässä Sopimuksessa toisin todeta, Tilaaja tai Käyttäjät eivät saa:  

(i) tehdä muutoksia Palveluun; 

(ii) kiertää tai yrittää kiertää mitään Palvelun käytön kontrollointiin tai kopioinnin 
estämiseen liittyviä ominaisuuksia; 

(iii) tutkia, skannata tai testata mitään Palvelun haavoittuvuuksia; 

(iv) käyttää Palvelua tai Palvelun kautta saatavilla olevaa sisältöä siten, että käyttö 
millään tavoin voisi vahingoittaa, vaurioittaa, ylikuormittaa tai heikentää Palvelua; 

(v) käyttää mitään tiedonlouhintaa, robotteja tai muita vastaavia tiedonkeruu- tai 
tiedonerittelytapoja;  

(vi) käyttää botteja tai muita automatisoituja metodeja Palvelun käyttämiseksi;  

(vii) käyttää, kopioida, myydä, vuokrata, siirtää, lisensoida tai muilla tavoin tarjota 
Palvelua kolmansille;  

(viii) puuttua muiden käyttäjien Palvelun käyttöön;  

(ix) takaisinmallintaa, purkaa, avata tai muuten yrittää selvittää Palvelun tai siihen 
liitännäisen teknologian lähdekoodia tai sen osaa; 
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(x) käyttää Palvelua luvattoman mainonnan, markkinointimateriaalin, roskapostin, 
ketjukirjeiden, kilpailujen, pyramidihuijausten tai muunlaisten pyyntöjen tai 
massaviestinnän välittämiseen;  

(xi) luoda Palveluun käyttäjätiliä käyttäen väärennettyä henkilöllisyyttä tai toisen 
henkilön henkilöllisyyttä;  

(xii) käyttää Palvelua muita kuin Carrot Revolutionin tarjoamia käyttöliittymiä, kuten 
Carrot Kitchen-mobiilisovellusta ja Carrot Revolutionin ylläpitämiä verkkosivuja 
hyödyntäen; 

(xiii) käyttää Palvelua voimassaolevien lakien vastaisesti; 

(xiv) käyttää Palvelua siten, että käyttö rikkoisi Carrot Revolutionin tai kolmansien 
osapuolten immateriaalioikeuksia, liikesalaisuuksia tai yksityisyyttä 

(xv) käyttää Palvelua luvattomiin, epäasiallisiin tai epäeettisiin tarkoituksiin tai toimiin; 
tai  

(xvi) käyttää Palvelua materiaalin siirtoon, joka sisältää mainos-, haitta- tai 
vakoiluohjelmia, ohjelmistoviruksia tai mitään muuta ohjelmistokoodia, joka on 
suunniteltu häiritsemään, tuhoamaan tai rajoittamaan tietokoneohjelman tai -
laitteiston toimintaa. 

9 MUUTOKSET PALVELUUN 

9.1 Carrot Revolution määrittelee kulloinkin Palveluun ja sen Ilmaisversion käyttöön 
sovellettavat säännöt. Kehitämme Palvelua jatkuvasti ja voimme muuttaa tai poistaa joitain 
Palvelun osia, mukaan lukien sen toiminallisuuksia ja ominaisuuksia, osittain tai kokonaan. 
Voimme tehdä muutoksia tai muokata Palvelua ilmoittamatta siitä sinulle, mikäli muutokset 
eivät olennaisesti heikennä Palvelun ominaisuuksia. Jos teemme muutoksia, jotka 
olennaisesti heikentävät Palvelun ominaisuuksia, ilmoitamme siitä sinulle 30 päivää 
etukäteen ja mikäli et hyväksy muutoksia, sinulla on oikeus irtisanoa Palvelun tilaus 
päättymään muutosten voimaantulopäivänä. Tällöin jo maksamasi Palvelumaksu, joka 
kohdistuu sille ajanjaksolle, jonka aikana sinä ja Käyttäjät ette ole oikeutettuja käyttämään 
Palvelun sisältöä tilauksen irtisanomisesta johtuen, palautetaan pyynnöstäsi. Tällainen 
pyyntö on toimitettava meille ilman viivytystä. 

10 KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PALVELUT 

10.1 Tietyt Palvelun toiminnot voivat olla kolmansien osapuolien tarjoamia.  

10.2 Tämä Sopimus kattaa yksinomaan Palvelun ja sen käytön. Kaikki linkitetyt kolmansien 
osapuolien palvelut ja sisältö ovat kyseessä olevien kolmansien osapuolien tarjoamia ja 
niitä koskevat kyseisten kolmansien osapuolien käyttöehdot, muut sopimukset tai lisenssit. 
Carrot Revolution ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten palveluiden käytöstä 
ja niiden sisällöstä, riippumatta siitä onko niihin viitattu tai ovatko ne saatavilla Palvelun 
kautta. 

11 HENKILÖTIEDOT 

11.1 Carrot Revolution kerää ja käsittelee tietoja, muun lukien Henkilötietoja, käyttäessäsi 
Palvelua, kuten yhteystietojasi ja kirjautumis- ja maksutietojasi. Käsittelemme tällaisia 
Henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteemme mukaisesti.  
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12 IMMATERIAALIOIKEUDET 

12.1 Kaikki oikeudet Palveluun tai siihen liittyviin Immateriaalioikeuksiin, kaikkiin Palvelun 
sisältämiin ja tuottamiin tietoihin ja kaikkiin Palveluun liittyviin materiaaleihin, asiakirjoihin 
ja analytiikkaan (mukaan lukien mahdolliset muutokset edellä mainittuihin, jos sellaisia on) 
ovat yksinomaan Carrot Revolutionin tai mahdollisten alihankkijoiden tai lisenssinantajien 
yksinomaista omaisuutta.  

12.2 Tällä Sopimuksella ei myönnetä Tilaajalle tai Käyttäjille mitään Palvelun 
Immateriaalioikeuksia. Pidätämme itsellämme, mahdollisilla alihankkijoillamme ja 
lisenssinantajillamme kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti tässä Sopimuksessa 
myönnetä Tilaajalle tai Käyttäjille. 

12.3 Jos kolmas osapuoli esittää vaateen, jonka mukaan Palvelu tai Tilaajan/Käyttäjän Palvelun 
käyttö loukkaa kyseisen kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksia, Carrot Revolution, 
ei Apple tai Google, on yksinomaisesti vastuussa tällaiseen Immateriaalioikeuksien 
loukkausta koskevan vaateen tutkimisesta, puolustamisesta, selvittämisestä ja siihen 
liittyvästä sovintomenettelystä. 

13 PALVELUN SAATAVUUS, TAKUUT JA VASTUUNRAJOITUS 

13.1 Carrot Revolution pyrkii ylläpitämään Palvelun toimivuutta, mutta huomioithan, että voimme 
milloin tahansa tilapäisesti tai pysyvästi keskeyttää Palvelun tarjoamisen. Tarjoamme 
Palvelun Tilaajalle ja Käyttäjille sellaisena kuin se on kulloinkin saatavilla, emmekä anna 
takuuta Palvelun soveltumisesta Tilaajan tai Käyttäjien tarkoituksiin. 

13.2 Carrot Revolution ei ole vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat 
Tilaajalle Palvelun käytöstä. Selvyyden vuoksi todetaan, että Carrot Revolution ei ole 
esimerkiksi vastuussa mistään mahdollisista henkilö- tai esinevahingoista, jotka Tilaajalle 
tai Käyttäjille aiheutuvat Palvelun sisältämien reseptivideoiden käytön seurauksena. 

13.3 Tilaaja hyväksyy, että Palvelun saatavuus voi keskeytyä myös meistä riippumattomasta 
syystä esimerkiksi tiedonsiirtohäiriöstä tai kolmansien osapuolten toimittamien 
järjestelmien tai komponenttien saatavuuden keskeytyksistä johtuen.  

13.4 Jos Palveluun soveltuu jokin lainmukainen takuu, josta ei voida pätevästi luopua, Carrot 
Revolution, ei Apple tai Google, vastaa yksinomaisesti tällaisesta takuusta.  

13.5 Me, ei Apple tai Google, olemme vastuussa kaikista Tilaajan, Käyttäjän tai kolmannen 
osapuolen vaatimuksista, jotka liittyvät Palveluun tai Tilaajan ja Käyttäjien Palvelun 
käyttöön, mukaan lukien mutta rajoittumatta seuraaviin: (i) tuotevastuuvaatimukset; (ii) 
väitteet siitä, että Palvelu ei ole sovellettavan lain tai lainsäädännön mukainen; ja (iii) 
kuluttajansuojaa, yksityisyydensuojaa tai muuta vastaavaa lainsäädäntöä koskevat 
vaatimukset. Nämä Käyttöehdot eivät rajoita vastuutamme Tilajaa ja/tai Käyttäjää kohtaan 
enempää kuin sovellettava laki sallii.  

13.6 Applella tai Googlella ei ole velvollisuutta tarjota mitään Palvelun ylläpito- ja tukipalveluita. 
Jos jokin sovellettava laki edellyttää joidenkin ylläpito- tai tukipalveluiden tarjoamista, 
Carrot Revolution on velvollinen toimittamaan tällaisen ylläpidon tai tuen. 

13.7 Tilaaja ymmärtää, että Palvelun sisältämien reseptivideoiden noudattaminen voi edellyttää 
muun muassa lieden, erilaisten sähkölaitteiden tai terävien veisten käyttöä. Tilaajalla on 
mahdollisuus rajoittaa kunkin Käyttäjän saatavilla olevia Palvelun sisältökategorioita 
toistaiseksi tai pysyvästi esimerkiksi niin, että sallittu sisältö rajoittuu vain sellaisiin ohjeisiin, 
joiden noudattaminen ei edellytä lieden käyttöä. Tilaaja tiedostaa Käyttäjän voivan käyttää 
Palvelua itsenäisesti ja ymmärtää olevansa vastuussa Käyttäjän Palvelun käytöstä. 

13.8 Lisäksi Tilaaja ymmärtää, että Palvelun sisältämien reseptivideoiden reseptit saattavat 
liittyviä sellaisiin ruoka-aineisiin, joille Käyttäjä on allerginen. Tilaaja, ei Carrot Revolution, 
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on vastuussa Käyttäjien erityisten ruokavalioiden sekä ruoka-aineallergioiden ja -
yliherkkyyksien huomioon ottamisesta Palvelun käytön yhteydessä 

14 VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN 

14.1 Tämä Sopimus tulee voimaan heti, kun olet hyväksynyt tämän Sopimuksen osana Palvelun 
rekisteröitymisprosessia.  

14.2 Sopimus on voimassa niin kauan kunnes Carrot Revolution irtisanoo tämän Sopimuksen 
tai kunnes Tilaajan käyttäjätili poistetaan. 

14.3 Tilaajan tilaus on voimassa valitun tilausjakson pituisen ajan kerrallaan, minkä jälkeen 
tilaus uusiutuu automaattisesti aina uudeksi, vastaavan pituiseksi ajanjaksoksi kerrallaan, 
ellei Tilaaja irtisano tilausta milloin tahansa ennen uuden tilausjakson alkamista. Tilaaja voi 
myös vaihtaa tilausjakson pituutta ennen uuden tilausjakson alkua, jolloin tilaus jatkuu 
automaattisesti uuden valitun tilausjakson pituisen ajan. Tilaajalla ja Käyttäjillä on pääsy 
Palvelun sisältöihin sen tilausjakson loppuun asti, jonka aikana Tilaaja on irtisanonut 
tilauksen, eikä Carrot Revolution ole velvollinen palauttamaan Tilaajalle kyseisen 
tilausjakson Palvelumaksua.  

14.4 Tilauksesi päätyttyä irtisanomisesi johdosta sinä ja Käyttäjät menetätte pääsyoikeuden 
reseptivideoihin ja Palvelun muihin sisältöihin sen tilausjakson loputtua, jonka aikana 
tilauksesi on irtisanottu. Tilaajalla ja Käyttäjillä on kuitenkin rajoitettu pääsyoikeus Tilaajan 
käyttäjätilille ja Käyttäjien käyttäjäprofiileihin niin kauan, kunnes Tilaajan käyttäjätili 
poistetaan. Käyttäjäsisältöä voidaan säilyttää Palvelussa Carrot Revolutionin määrittämän 
kohtuullisen ajan tilauksen päättymisestä. Olet vastuussa sellaisen Käyttäjäsisällön 
tallentamisesta omille laitteillesi, jonka haluat säilyttää tilauksen tai tämän Sopimuksen 
päättymisen jälkeen. 

14.5 Carrot Revolution ei ole velvollinen palauttamaan mitään tämän Sopimuksen mukaisesti 
suoritettuja maksuja tilauksen irtisanomisen jälkeen kohdan 14.6 mukaisin rajoituksin. 

14.6 Carrot Revolution voi koska tahansa irtisanoa tämän Sopimuksen välittömästi ilmoittamalla 
siitä kirjallisesti Tilaajalle. Tilaaja on oikeutettu pyytämään kuluvan tilausjakson 
Palvelumaksujen palautusta Kohdan 5.8 (Tilaus ja maksaminen) mukaisesti. Carrot 
Revolutionin irtisanoessa tämän Sopimuksen Tilaajan ja Käyttäjien käyttöoikeus ja pääsy 
Palveluun päättyy välittömästi.  

14.7 Kaikki tämän Sopimuksen ehdot, joiden on tarkoitettu pysyvän voimassa tämän 
Sopimuksen irtisanomisesta tai sen voimassaolon päättymisestä huolimatta, jäävät 
voimaan, mukaan lukien muun muassa Kohta 12 (Immateriaalioikeudet), 13 (Palvelun 
saatavuus, takuut ja vastuunrajoitus) ja 15.1 (Sovellettava laki ja riidanratkaisu). 

15 MUUT EHDOT 

15.1 Sovellettava laki ja riidanratkaisu 

15.1.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja tätä Sopimusta tulkitaan Suomen lain 
mukaisesti sen estämättä, mitä lainvalintaa koskevista säännöksistä johtuu.  

15.1.2 Kuluttajat EU:ssa: Tällä Sopimuksella ei rajoiteta kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia. 
Huomaa, että Tilaajan kotipaikan kuluttajansuojalainsäädännöstä voi seurata pakottavaa 
sääntelyä, jota ei ole mainittu tässä Sopimuksessa.  

15.1.3 Tästä Sopimuksesta johtuvat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Tilaajan ja Carrot 
Revolutionin välisessä sovintoratkaisuun tähtäävässä sovittelumenettelyssä. Mikäli 
sovintoon ei päästä, riita ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Euroopan 
Union alueella asuvana kuluttaja-asiakkaana voit myös käyttää Euroopan komission 
tarjoamaa verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua (palvelu on saatavilla osoitteesta 
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http://ec.europa.eu/odr). Suomalaisena kuluttaja voit riitatilanteessa kääntyä asuinpaikkasi 
alioikeuden tai kuluttajariitalautakunnan puoleen (ohjeita löydät osoitteista kuluttajariita.fi ja 
kuluttajaneuvonta.fi).   

15.2 Alihankkijat 

15.2.1 Carrot Revolution on oikeutettu käyttämään alihankkijoita Palvelun tarjoamiseksi. Olemme 
vastuussa alihankkijoidemme työstä ja palveluista kuten omistamme.  

15.3 Muutokset 

15.3.1 Meillä on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja julkaisemalla muutetut Käyttöehdot 
verkkosivuillamme ja lähettämällä ilmoitus muutoksista sähköpostitse Tilaajille heidän 
meille antamiin sähköpostiosoitteisiinsa.  Muutetut Käyttöehdot tulevat voimaan 30 päivän 
kuluttua siitä, kun muutokset on julkaistu edellä esitetyn mukaisesti.  

15.3.2 Jos Käyttöehtojen muutokset olennaisesti heikentävät Tilaajan asemaa, Tilaajalla on 
oikeus irtisanoa Palvelun tilaus päättymään muutosten voimaantulopäivänä. Tällöin jo 
maksamasi Palvelumaksu, joka kohdistuu sille ajanjaksolle, jonka aikana sinä ja Käyttäjät 
ette ole oikeutettuja käyttämään Palvelun sisältöä tilauksen irtisanomisesta johtuen, 
palautetaan pyynnöstäsi. Tällainen pyyntö on toimitettava meille ilman viivytystä.  

15.4 Erotettavuus 

15.4.1 Jos jokin tämän Sopimuksen osa katsotaan pätemättömäksi tai 
täytäntöönpanokelvottomaksi minkä tahansa tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen 
viranomaisen toimesta, tämä ei vaikuta Sopimuksen muiden osien pätevyyteen tai 
täytäntöönpanokelpoisuuteen. Sen sijaan tätä Sopimusta tulkitaan siten, että sen vaikutus 
pysyy mahdollisimman lähellä sitä oikeudellista vaikutusta, joka sillä olisi ollut ilman 
tällaista Sopimuksen osan pätemättömyyttä tai täytäntöönpanokelvottomuutta. 

15.5 Sopimuksen siirtäminen 

15.5.1 Sinulla ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta tai tästä Sopimuksesta johtuvia oikeuksia tai 
velvollisuuksia kolmannelle. Meillä on oikeus siirtää tämä Sopimus ja kaikki tästä 
Sopimuksesta johtuvat oikeutemme ja velvollisuutemme konserniyrityksellemme tai osana 
liiketoimintamme siirtoa tai kauppaa tai muuta yritysjärjestelyä.  

15.5.2 Lisäksi meillä on oikeus siirtää saatavamme kolmannelle osapuolelle. 

Kaikki Palveluun liittyvät kysymykset, valitukset tai vaateet tulee lähettää käyttäen alla mainittuja 
osoitetietoja: 

 
Carrot Revolution Oy 
Maria 01 
Lapinlahdenkatu16  
00180 Helsinki 

+358 (0)50 339 5450 
info@carrotrevolution.fi 

http://ec.europa.eu/odr
/Users/nooravihonen/Desktop/kuluttajariita.fi
/Users/nooravihonen/Desktop/kuluttajaneuvonta.fi

