Toimitusehdot Euroopan
unioniin (Italiaa lukuun
ottamatta) ja Norjaan
Tällä sivulla (ja asiakirjoissa, joihin siinä viitataan) esitetään ehdot, jotka koskevat
http://www.jeunesseglobal.com-sivuston (”sivusto”) eurooppalaisilla sivuilla lueteltujen
tuotteiden (”Tuotteet”) toimitusehtoja. Lue nämä ehdot huolellisesti ennen Tuotteiden
tilaamista sivustolta. Huomaa, että hyväksyt nämä ehdot, jos tilaat Tuotteita.
Säilytä näiden ehtojen kopio myöhempää käyttöä varten.
Huomaa, että jos et hyväksy näitä ehtoja, et voi tilata Tuotteita sivustolta.
1.

TIETOA MEISTÄ
http://www.jeunesseglobaleurope.com -verkkosivuston eurooppalaisten sivujen
käyttöoikeuden haltija on Jeunesse Global (Europe) Limited (”Jeunesse”, ”Yritys” tai
”me”). Yritys on rekisteröity Englannissa yritysnumerolla 07464371 ja toimipaikkamme
sijaitsee osoitteessa Frodsham Business Centre, Bridge Lane, Frodsham, Cheshire,
WA6 7FZ, Yhdistynyt kuningaskunta. ALV-tunnuksemme on GB 103351565.

2.

KÄYTTÄJÄN ASEMA
Tekemällä tilauksen tällä sivustolla vakuutat, että:
2.1. olet oikeustoimikelpoinen; ja
2.2. olet vähintään 18-vuotias.

3.

4.

OIKEUTEMME MUUTTAA NÄITÄ EHTOJA
3.1. Varaamme oikeuden muuttaa näitä ehtoja koska tahansa. Muutokset tulevat
voimaan silloin, kun ne julkaistaan tällä sivustolla, ja käyttäjän vastuulla on
ehtojen lukeminen aina, kun hän käyttää tätä sivustoa. Sivuston käytön
jatkaminen tarkoittaa, että hyväksyt, että ehtojen uusin versio on kannaltasi
sitova.
3.2. Tietyt sivustolla tarjottavat palvelut edellyttävät rekisteröintiä ja niiden myöhempi
käyttö edellyttää hyväksyttyä käyttäjätunnusta ja salasanaa (”Kirjautumistiedot”).
Käyttäjän tällä sivustolla antamien tietojen on oltava paikkansapitäviä ja
täydellisiä. Kirjautumistiedot hyväksytään ja hylätään pelkästään meidän
harkintamme mukaan. Ne on tarkoitettu vain käyttäjän käyttöön, eikä niitä saa
siirtää toiselle ja niitä on pidettävä jatkuvasti ehdottoman luottamuksellisina. Jos
sinulla on Kirjautumistietoihisi liittyviä huolenaiheita tai saat selville, että niitä on
käytetty väärin, ilmoita siitä välittömästi meille.
TILAAMINEN
4.1. Seuraavat ehdot koskevat tämän sivuston kautta tehtäviä tilauksia:
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5.

6.

4.2.

Tilaus on käyttäjän meille tekemä ehdotus Tuotteen ostamisesta. Kaikki tällä
sivulla tehdyt tilaukset edellyttävät meidän hyväksyntäämme seuraavien ehtojen
mukaisesti.

4.3.

Kun teet tilauksen, lähetämme sinulle kuittaussähköpostiviestin, jossa esitetään
tilauksen lopulliset tiedot. Tämä sähköpostiviesti ei ole Jeunessen
tilausvahvistus tai ilmoitus tilauksen hyväksymisestä.

4.4.

Tilauksesi hyväksytään ja meidän välillemme syntyy sopimus (”Sopimus”), kun
Tuotteet lähetetään sinulle (ellet peruuta tilausta Ehdon 8 mukaisesti.
Lähetysilmoitus toimitetaan Jälleenmyyjän Taustatoimistoon, joka on
käytettävissä osoitteessa http://www.jeunesseglobaleurope.com.

4.5.

Tulosta nämä ehdot ja tilausvahvistus tai säilytä niiden kopio muulla tavoin
omaa kirjanpitoasi varten.

TOIMITUS
5.1. Tämä verkkosivusto on tarkoitettu vain Euroopassa asuvien Asiakkaiden ja
Jälleenmyyjien käyttöön avoimeksi merkityissä maissa. Emme hyväksy tilauksia
näiden alueiden ulkopuolisilta henkilöiltä.
5.2.

Tuotteet toimitetaan Ehto 5.3 huomioon ottaen viimeistään kolmenkymmenen
(30) päivän kuluessa tilauksen vahvistamisesta tai hyväksymisestä.

5.3.

Toimituskulut ja arvioidut toimitusajat ilmoitetaan, kun teet tilauksen. Pyrimme
kaikin tavoin toimittamaan Tuotteet ilmoitetun ajan kuluessa. Ennakoimattomat
tilanteet aiheuttavat kuitenkin toisinaan väistämättä viivästyksiä. Toimitusaika ei
ole sopimuksen olennainen osa, eikä Jeunesse ole vastuussa Tuotteiden
mahdollisesta viivästymisestä tai siitä, ettei niitä toimiteta arvioidun ajan
kuluessa.

VAARANVASTUU JA OMISTUSOIKEUS
6.1. Tuotteet siirtyvät ostajan vaaranvastuun piiriin toimitushetkellä tai ensimmäisen
toimitusyrityksen päivämääränä.
6.2.

7.

Tuotteiden omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta silloin, kun olemme saaneet
täydellisen maksun kaikista Tuotteisiin liittyvistä summista toimituskulut mukaan
lukien.

HINTA JA MAKSAMINEN
7.1. Hyväksymme maksu- ja luottokortit. Veloitamme maksun, kun saamme
tilauksesi ja olemme tarkistaneet tuotteiden saatavuuden. Tuotteet toimitetaan,
jos niitä on saatavana. Ilmoitamme mahdollisimman pian, jos emme pysty
toimittamaan Tuotteita. Jos Tuotteet on jo maksettu, niiden hinta hyvitetään
täysimääräisenä. Tarjoamme pyynnöstäsi täyden hyvityksen saamatta jääneistä
tuotteista, jos emme pysty toimittamaan tuotteita kohtuullisen ajan kuluessa.
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8.

7.2.

Maksettava hinta on tällä sivustolla tilauksen vastaanottohetkellä näkyvä hinta.
Pyrimme varmistamaan, että sivustolla esitetyt hinnat ovat oikeita, mutta virheet
ovat siitä huolimatta mahdollisia. Ilmoitamme sinulle mahdollisimman pian, jos
huomaamme, että tilaamiesi Tuotteiden hinnassa on virhe, ja tarjoamme sinulle
mahdollisuuden vahvistaa tilauksesi oikealla hinnalla tai peruuttaa sen.
Pidämme tilausta peruutettuna, jos emme saa sinuun yhteyttä. Jos peruutat
tilauksen ja olet jo maksanut Tuotteet, palautamme niiden hinnan
täysimääräisenä. Meillä ei ole velvollisuutta tarjota Tuotetta sinulle virheellisellä
(alemmalla) hinnalla, jos hinnoitteluvirhe on ilmeinen ja päivänselvä ja jos sinun
olisi kohtuudella pitänyt ymmärtää, että kyseessä on hinnoitteluvirhe.

7.3.

Kaikki hinnat sisältävät ALV:n. Kulloinkin voimassa olevat toimitusmaksut
lisätään tarvittaessa hintaan, ellei muuta erikseen todeta.

PERUUTUKSET, VAIHDOT, PALAUTUKSET JA VALITUKSET
8.1. Peruutusilmoitus
8.1.1 Lukuun ottamatta tilanteita, joissa tilaus tehdään osana liiketoimintaa tai
Jeunesse-jälleenmyyjänä, sinulla on oikeus peruttaa tilauksesi syytä
ilmoittamatta yhdeksän (9) työpäivän kuluessa toimituksesta (tai
neljäntoista (14) päivän kuluessa tilauksesta, jos se on myöhempi päivä).
Työpäivät eivät sisällä lauantaita, sunnuntaita tai yleisiä vapaapäiviä.
Ilmoita peruutuksesta Jeunesselle kirjallisesti edellä mainitun ajan
kuluessa seuraavasti:
(a) lähetä taustatoimiston kautta palvelupyyntö, joka sisältää
peruutusilmoituksen, tai
(b) soita asiakaspalveluun tällä sivulla ilmoitettuun numeroon.
Hyvitämme Tuotteista maksetun hinnan kokonaisuudessaan
kolmenkymmenen (30) päivänä kuluessa tämän kohdan 8 ehtojen
mukaisen ilmoituksen tekemisestä. Jos peruutat Tuotteiden tilauksen,
sinun täytyy huolehtia Tuotteista kohtuullisella tavalla sekä ennen
peruutusta että vähintään kahdenkymmenenyhden (21) päivän ajan
peruutuksen jälkeen. Tuotteet on palautettava Jeunessen Euroopanjakeluvarastoon:
Emarc, Aalsmeerderweg 249/O
1432 CM Aalsmeer
Alankomaat
tilaajan kustannuksella. Varmista kohtuullisin keinoin, että Jeunesse saa
Tuotteet ja etteivät Tuotteet vaurioidu kuljetuksen aikana. Olet vastuussa
Tuotteiden häviämisestä tai vaurioitumisesta, joka johtuu siitä, että et ole
huolehtinut Tuotteista kohtuullisesti. Asiakkaat eivät saa peruuttaa
tilausta tai sopimusta tai palauttaa tuotteita, jos kyseessä ovat asiakkaan
määrittelemien ehtojen mukaisesti valmistetut tai selvästi personoidut
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tuotteet, joita ei niiden luonteen vuoksi voi palauttaa tai joiden laatu
heikkenee todennäköisesti nopeasti.
8.1.2 Et saa peruuttaa tilausta tai sopimusta tai palauttaa Tuotteita, jos
kyseessä ovat määrittelemiesi ehtojen mukaisesti valmistetut tai selvästi
personoidut Tuotteet, joita ei niiden luonteen vuoksi voi palauttaa tai
joiden laatu heikkenee todennäköisesti nopeasti.
8.1.3 Jeunesse-jälleenmyyjien palautus- ja peruutusoikeudet on esitetty
Jälleenmyyjäsovelluksen ja -sopimuksen ehdoissa, jotka sisältyvät näihin
Jeunessen eurooppalaisen verkkosivuston yleisiin toimitusehtoihin.
8.2.

Palautukset.
Edellä Ehdossa 8.1 esitettyjen peruutusoikeuksien lisäksi
Jeunesse tarjoaa 100 %:n kolmenkymmenen (30) päivän palautusoikeuden (ei
koske toimituskuluja) kaikille ”Etuasiakkaille” (Asiakas, joka tekee ostokset
suoraan verkkosivustoltasi Etuasiakashinnalla ja voi halutessaan tehdä
Automaattisen tilauksen ja saada lisää alennusta), ”Vähittäisasiakkaille”
(henkilö, joka ostaa Jeunesse-Tuotteita suoraan Jälleenmyyjältä tai verkosta
Jälleenmyyjän Taustatoimiston kautta, mutta ei osallistu liiketoiminnan
rakentamiseen) sekä Jälleenmyyjille, kun kyseessä on tietyn Jeunesse-Tuotteen
ensimmäinen osto, jos Tuote palautetaan ”Uudelleenmyytävässä kunnossa”.
(Tuotteiden katsotaan olevan ”Uudelleenmyytävissä”, jos kaikki seuraavat
edellytykset täyttyvät: 1) ne ovat avaamattomia ja käyttämättömiä; 2) pakkausta
ja merkintöjä ei ole muutettu tai vaurioitettu; 3) Tuote ja pakkaus ovat
sellaisessa kunnossa, että ne voidaan alan kaupallisesti kohtuullisen käytännön
mukaisesti myydä täydellä hinnalla; 4) Tuote palautetaan Jeunesselle yhden (1)
vuoden kuluessa ostopäivästä; 5) Tuotteen vanhenemispäivä ei ole mennyt ja 6)
Tuotteessa on sillä hetkellä käytettävät Jeunesse-merkinnät. Tuotetta, jonka
osalta on myyntihetkellä selvästi ilmoitettu, ettei tuotetta voi palauttaa, se on
poistunut valikoimasta tai se on kausituote, ei pidetä Uudelleenmyytävänä)
(”Takuu”). Jeunesse ei maksa palautusta Tuotteista, joita ei palauteta
Jeunesselle Uudelleenmyytävässä kunnossa. Seuraavia ostoja ei voi palauttaa
tämän Takuun nojalla.

8.3.

Vähittäis-, Tukku- ja Etuasiakkaiden tekemät palautukset Jeunesse tarjoaa
Jälleenmyyjiensä kautta 30 päivän 100 % hinnanpalautustakuun kaikille
Vähittäis-, Tukku- ja Etuasiakkaille vain ensimmäisen Jeunesse-Tuotteen
ostamisesta ja vain siinä tapauksessa, että Tuote on Uudelleenmyytävässä
kunnossa. Jokaisella Jälleenmyyjällä on velvollisuus myöntää Vähittäis-, Tukkuja Etuasiakkaille myönnettävä Takuu. Jos Vähittäis-, Tukku- tai Etuasiakas on
jostakin syystä tyytymätön johonkin Jeunesse-Tuotteeseen, hän voi palauttaa
Tuotteen käyttämättä olevan osan Jälleenmyyjälle, jolta hän on ostanut tuotteen
tai, Tukku- ja Etuasiakkaiden osalta, Yritykselle, yhdeksänkymmenen (90)
päivän kuluessa, ja saada tilalle korvaavan tuotteen, jonkin muun tuotteen tai
tuotteen koko ostohinnan (toimituskuluilla vähennettynä). Tämä ei vaikuta
Vähittäis-, Tukku- tai Etuasiakkaiden lakisääteisiin oikeuksiin.
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8.4.

Jälleenmyyjien tekemät palautukset (Henkilövähittäisasiakkaiden palauttamat
Tuotteet). Jos Henkilövähittäisasiakas palauttaa ensimmäisen Tuoteostoksensa
Jälleenmyyjälle, jolta hän on ostanut Tuotteen, Jälleenmyyjä voi Takuun ehtojen
mukaisesti palauttaa Tuotteen Jeunesselle ja saada Uudelleenmyytävässä
kunnossa palautetun Tuotteen tilalle korvaavan Tuotteen tai hinnan palautuksen
(toimituskuluilla vähennettynä). Henkilövähittäisasiakkaiden palauttamat
Tuotteet on palautettava Jeunesselle viidentoista (15) päivän kuluessa siitä
päivämäärästä, jolloin ne on palautettu Jälleenmyyjälle. Mukana on toimitettava
Jälleenmyyjän Vähittäisasiakkaalle antama myyntikuitti.
8.4.1 Kaikkia palautuksia koskevat menettelyt. Seuraavat menettelyt koskevat
kaikkia hinnanpalautukseen, uusintaostoon tai vaihtoon liittyviä
palautuksia:
a)

Jälleenmyyjän tai Tuotteen suoraan Jeunesselta ostaneen on
palautettava Tuote.

b)

Palauttajan on pyydettävä Palautusnumero (Return Merchandise
Authorisation number, RMA) soittamalla asiakaspalveluun. RMA-numero
on kirjoitettava jokaiseen palautuksia sisältävään laatikkoon.

c)

Palautuksen mukana on toimitettava:
i.

Tuotteen jäljellä oleva osa alkuperäispakkauksessa.

d)

Tuote on pakattava asianmukaiseen kuljetuspakkaukseen ja
pakkausmateriaaleihin, ja käytettäväksi suositellaan parasta ja
taloudellisinta kuljetustapaa. Jeunesselle lähetettävien palautusten
kuljetuskustannukset on maksettava valmiiksi. Jeunesse ei maksa
kuljetuskustannuksia palautuksen vastaanottamisen yhteydessä.
Jälleenmyyjä/Asiakas vastaa yksin palautettavan Tuotelähetyksen
häviämisen riskistä. Jos Jeunessen jakelukeskus ei saa palautettua
Tuotetta, Jälleenmyyjän/Asiakkaan on jäljitettävä lähetys. Suosittelemme
tämän vuoksi voimakkaasti Tuotteen lähettämistä meille
erikoislähetyksenä ja sisällön vakuuttamista kuljetuksen aikana
tapahtuvan häviämisen tai vaurioitumisen varalta.

e)

Jos Jälleenmyyjä palauttaa Jeunesselle tuotteita, jotka Henkilövähittäistai Etuasiakas on palauttanut hänelle, Jeunessen on saatava tuote
viidentoista (15) päivän kuluessa siitä, kun Vähittäis- tai Etuasiakas
palautti sen Jälleenmyyjälle. Tuotteen mukana on toimitettava
Jälleenmyyjän Vähittäis- tai Etuasiakkaalle myyntihetkellä antama
myyntikuitti.

Tuotetta ei korvata eikä vaihdeta, jos näiden sääntöjen ehdot eivät täyty.
8.5.

Valitukset Valitukset voi osoittaa asiakaspalvelulle ja tehdä Jeunesse Globalin
taustatoimistossa luomalla palvelupyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun,
numero 001 407 215 7414.
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9.

AINEETON OMAISUUS
Myönnät ja tunnustat, että me olemme sivuston ja sillä julkaistujen materiaalien kaiken
aineettoman omaisuuden omistaja tai käyttöoikeuden haltija.
Tekijänoikeuslainsäädäntö- ja sopimukset suojaavat kyseisiä tietoja kaikkialla
maailmassa. Kaikki näihin liittyvät oikeudet pidätetään. Myönnät ja tunnustat
Jälleenmyyjänä, että sivustolla julkaistut materiaalit ja sisältö tarjotaan käyttöösi vain
Jeunesse-liiketoimintasi edistämistä varten ja että saat ladata materiaaleja ja sisältöä
vain tämän sivuston käyttämiseksi ja Jeunesse-liiketoimintasi edistämiseksi. Tunnustat
lisäksi, että kaikki muu tämän sivuston sisältämien materiaalien ja sisällön käyttö on
kiellettyä, ja vakuutat, että et (etkä avusta tai edistä kenenkään kolmannen osapuolen
vastaavia tekoja) kopioi, jäljennä, lähetä, julkaise, näytä, jakele, hyödynnä
kaupallisesti tai luo johdannaistöitä näistä materiaaleista ja sisällöstä.

10. KORVAUSVASTUU JA VAPAUTUS VASTUUSTA
10.1. Takaamme, että sivuston kautta meiltä ostetut Tuotteet ovat laadultaan riittäviä
ja kohtuullisen soveltuvia kaikkiin niihin käyttötarkoituksiin, joihin vastaavia
Tuotteita yleisesti ottaen toimitetaan.
10.2. Vastuumme korvata (sopimukseen, oikeudenloukkaukseen tai muuhun
perusteeseen perustuen) tappioita, joita sinulle aiheutuu, jos rikomme tätä
sopimusta, rajoittuu ainoastaan ostamasi Tuotteen ostohintaan.
10.3. Tämä ei sisällä tai rajoita mitenkään vastuutamme seuraavista:
10.3.1 huolimattomuudestamme johtuva kuolema tai vamma;
10.3.2 petos tai vilpillinen harhaanjohtaminen; tai
10.3.3 asia, jota emme laillisesti saa sulkea tai yrittää sulkea pois
vastuustamme.
10.4. Jeunesse pyrkii kohtuullisin ponnisteluin varmentamaan sivustolla esitettävien
tietojen paikkansapitävyyden, mutta se ei esitä mitään suoria tai välillisiä
väitteitä tai takeita, lakisääteisiä tai muita, jotka koskevat sivuston sisältöä tai
saatavuutta tai sen ajantasaisuutta tai virheettömyyttä, vikojen korjaamista tai
että sivusto tai sen tarjoamiseen käytettävä palvelin eivät sisällä viruksia tai
virheitä, tai että sivusto on täysin toimiva, paikkansapitävä ja luotettava.
Jeunesse ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen mistään sivustolle ladatun tai
sen kautta lähetetyn sisällön tai materiaalin häviämisestä, eikä Jeunesse vastaa
millään tavoin mistään tappioista tai menetyksistä, jotka johtuvat mistään
toimenpiteestä, joka on tehty sivustolla esitettyjen materiaalien tai tietojen
perusteella.
10.5. Ehdon 10.3 mukaisesti ja muuten kuin näissä ehdoissa erikseen esitettyä
lukuun ottamatta, suljemme täten erityisesti pois kaikki vastuusta vapauttamiset,
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takuut ja ehdot (ilmaistut tai oletetut) siinä laajuudessa kuin se on sovellettavan
lainsäädännön nojalla mahdollista.
10.6. Ehdon 10.3 mukaisesti emme ole vastuussa päätappion tai -vahingon
sivuvaikutuksena aiheutuvista välillistä tappioista ja joita sinä ja me emme pysty
ennakoimaan, kuten esimerkiksi:
10.6.1 tulojen ja tuottojen menetys;
10.6.2 liiketoiminnan menetys;
10.6.3 voittojen tai sopimusten menetys;
10.6.4 odotettujen säästöjen menetys; ja
10.6.5 tietojen menetys.
11. YLEISET MÄÄRÄYKSET
11.1. Tämän sivuston kautta ostettujen Tuotteiden ostosopimuksiin ja niistä johtuviin
tai niihin liittyviin kiistoihin tai vaatimuksiin (muut kuin sopimukseen liittyvät
kiistat tai vaatimukset mukaan lukien) sovelletaan eurooppalaista lainsäädäntöä.
11.2. Jeunesse ei ole vastuussa Tuotteiden mahdollisesta viivästymisestä tai
toimittamatta jäämisestä tai muusta Sopimukseen liittyvästä puutteesta, jos
ongelma johtuu kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti olosuhteista, jotka
eivät kohtuudella arvioituna ole Jeunessen vaikutuspiirissä.
11.3. Voimme tarjota lisäarvoa Asiakkaillemme ja Jälleenmyyjillemme tarjoamalla
linkkejä muille sivustoille tai muihin resursseihin. Voit käyttää näitä linkkejä
oman harkintasi mukaan. Myönnät ja hyväksyt, että jos päätät siirtyä linkitetylle
sivustolle, emme ole vastuussa ulkoisten sivustojen tai resurssien
käytettävyydestä, emmekä tarkista tai suosittele niitä emmekä ole suoraan tai
välillisesti vastuussa tai korvausvelvollisia seuraavista: (i) sivustoilla
noudatettavat tietosuojakäytännöt, (ii) sivustojen sisältö, kuten (esimerkiksi)
mainonta, sisältö, Tuotteet, tavarat tai muut materiaalit tai palvelut, joita
tarjotaan tai jotka ovat saatavilla kyseisillä sivustoilla tai kyseisissä resursseissa,
tai (iii) muiden tekemä tällaisten sivustojen tai resurssien hyödyntäminen,
samoin mahdolliset vahingot, menetykset tai loukkaukset, jotka sinä aiheutat tai
joita sinun väitetään aiheuttavan, tai jotka liittyvät tällaisilla sivustoilla tai
tällaisissa resursseissa tarjotun mainonnan, sisällön, Tuotteiden, tavaroiden,
materiaalien tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.
11.4. Et voi siirtää, määrätä, veloittaa tai muuten hävittää Sopimusta tai siitä johtuvia
oikeuksia tai velvollisuuksiasi ilman meidän etukäteen antamaamme
suostumusta.
11.5. Voimme siirtää, määrätä, veloittaa, teettää alihankintana tai muuten hävittää
Sopimuksen tai siihen liittyvän oikeutemme tai velvollisuutemme koska tahansa
Sopimuksen voimassaoloaikana.
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11.6. Jos jokin toimivaltainen viranomainen toteaa, että jokin näistä ehdoista tai
Sopimuksen määräyksistä on koska tahansa virheellinen, laiton tai
täytäntöönpanokelvoton, kyseinen ehto tai määräys erotetaan näiltä osin muista
ehdoista tai määräyksistä ja muut ehdot ja määräykset pysyvät voimassa lain
sallimissa rajoissa.
11.7. Näistä ehdoista ei muodostu tai seuraa mitään oikeuksia tai etuja, joita muu kuin
sopijapuoliin kuuluva taho voisi vaatia itselleen.
11.8. Jos Jeunesse hyödyntää jotakin näihin ehtoihin perustuvaa toimivaltaansa,
oikeuttaan tai muutoksenhakukeinoaan viivästyneesti tai ei lainkaan, kyseessä
ei ole niistä luopuminen, eikä minkään tällaisen toimivallan, oikeuden tai
muutoksenhakukeinon yksittäinen tai osittainen käyttäminen estä sitä
käyttämästä niitä myöhemmin uudelleen. Jeunesse voi luopua mistään
oikeudestaan pätevästi vain kirjallisesti Jeunessen valtuutetun edustajan
allekirjoittamalla ilmoituksella.
11.9. Nämä ehdot ja mahdolliset niissä erikseen mainitut asiakirjat muodostavat koko
sopijapuolten välisen sopimuksen ja ohittavat minkä tahansa Sopimuksen
aiheeseen liittyvät, sopijapuolten väliset mahdolliset aiemmat järjestelyt,
yhteisymmärrykset tai sopimukset. Kumpikin sopijapuoli vakuuttaa, että
Sopimuksen tekemällä (siinä mainitut asiakirjat mukaan lukien) kumpikaan
sopijapuoli ei luota mihinkään minkään tahon (joka voi olla Sopimuksen
sopijapuoli tai muu taho) esittämään ilmoitukseen, väitteeseen, vakuutukseen tai
takeeseen (”Väite”), joka poikkeaa näissä ehdoissa erityisesti esitetyistä
seikoista. Kumpikin sopijapuoli hyväksyy, että ainoat Väitteestä johtuvat tai
siihen liittyvät oikeudet ja korvauskeinot ovat näissä ehdoissa
sopimusrikkomuksen osalta esitetyt oikeudet ja korvauskeinot. Mikään tässä
kohdassa esitetty ei rajoita tai sulje pois vastuutamme petoksesta.
Suosittelemme, että tulostat tai tallennat muuten näiden ehtojen kopion myöhempää
käyttöä varten.

Päivitetty: 5. lokakuuta 2017
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