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ARTO-PERIMETRIN TILAUSOPIMUS
1. TILAAJA
Nimi:

______________________________________

y-tunnus:
____________
Osoite:
______________________________________
Postinumero:___________
Paikkakunta: ______________________________________
(jäljempänä ”Asiakas”)
2. TILAUS
Tällä tilaussopimuksella Asiakas tilaa Optivisio Oy:ltä yhteensä ______
kappaletta ajokorttitutkimuksiin tarkoitetun keskeisen näkökentän
tutkimusvälineen, ARTO-perimetrin (”Tuote”) lisenssioikeuksia.
Tuotteeseen sovelletaan näiden tilausehtojen lisäksi liitteenä 1 olevia
lisenssiehtoja.
3. TILAUKSEN SYNTYMINEN JA EHTOJEN VOIMASSAOLO
Optivisio Oy toimittaa Tuotteet Asiakkaalle, kun Asiakas on allekirjoittanut nämä
tilausehdot, toimittanut Optivisio Oy:lle kaikki tarvittavat yksilöintitiedot
Tuotteiden käyttöön liittyvistä toimipaikoista ja yhteyshenkilöstä sekä maksanut
lisenssiehtojen mukaisen lisenssimaksun.
Optivisio Oy lähettää laskun Tuotteesta Asiakkaalle vastaanotettuaan tämän
tilaussopimuksen.
Tuote toimitetaan Asiakkaan valitsemalla toimitustavalla.
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4. ASIAKKAAN YHTEYSHENKILÖ SEKÄ TOIMIPAIKAT
Ennen Tuotteiden toimittamista Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Optivisio
Oy:lle ARTO-perimetrin käytöstä vastaavan yhteyshenkilön sekä toimipaikkojen
yksilöintitiedot.
Yhteyshenkilö:
Nimi:
Asema:
Sähköposti:
Puh:

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Asiakas ilmoittaa toimipaikkojensa lukumäärän sekä näiden yksilöintitiedot
Optivisio Oy:lle erikseen kirjallisesti tilauksen yhteydessä.
5. MUUT EHDOT
Tuotteiden käyttöön sovelletaan liitteenä 1 olevia Lisenssiehtoja.
6. ASIAKKAAN VAKUUTUS
Asiakas vakuuttaa, että Asiakkaan Optivisio Oy:lle antamat yksilöintitiedot ovat
oikeita ja ajantasaisia. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Optivisio Oy:lle
muuttuneista tiedoista. Lisäksi Asiakas ilmoittaa tutustuneensa tilaus- ja
lisenssiehtoihin sekä sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Tuotteen käytössä
edellä mainittuja ehtoja.
Liitteet
1. Optivisio Oy:n lisenssiehdot

__________________________
Paikka ja aika

__.__.____

_____________________________________
nimenselvennös ja asema Asiakasyhteisössä
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Liite 1

ARTO -PERIMETRIN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT
1. OSAPUOLET
Optivisio Oy (2890827-2)
Kielorannankatu 20, 70820 Kuopio
(jäljempänä ”Lisenssinantaja”)
Lisenssin tilaaja (jäljempänä ”Lisenssinsaaja”)
(Yhdessä jäljempänä ”Osapuolet”)
2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS
Lisenssinantaja on suunnitellut ja kehittänyt ajokorttitutkimuksiin tarkoitetun
keskeisen näkökentän tutkimusvälineen, ARTO-perimetrin (”Tuote”).
Lisenssinantaja omistaa kaikki Tuotteeseen sekä ARTO-perimetri –tuotenimeen
liittyvät immateriaalioikeudet.
Tuote on rekisteröity lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin (93/42/ETY)
luokan I mukaiseksi lääkintälaitteeksi.
Lisenssinsaajan tarkoituksena on hankkia Lisenssinantajalta Tuotteen
käyttöoikeus tämän sopimuksen mukaisin ehdoin ja rajoituksin. Tällä
sopimuksella Osapuolet sopivat Lisenssinantajalle myönnettävästä Tuotteen
käyttöoikeudesta (”Lisenssi”), sen myöntämisestä sekä siihen liittyvistä
oikeuksista ja velvollisuuksista.
3. LISENSSIN MUKAINEN KÄYTTÖOIKEUS
Lisenssinsaaja sitoutuu näihin lisenssiehtoihin maksamalla Tuotteen
lisenssimaksun.
Lisenssinantaja myöntää Lisenssinsaajalle näiden lisenssiehtojen mukaisesti eiyksinomaisen, pysyvän, maksullisen, siirtokelvottoman ja rajoitetun oikeuden
Tuotteen kohdassa 2 kuvatun käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön

Puh/ Tel: +358 45 121 7969

Optivisio Oy
Kielorannankatu 20
70820 Kuopio
Finland

Y-tunnus: 2890827-2
arto.hartikainen@optivisio.fi
www.optivisio.fi

4

edellyttäen, että Tuotteen käyttämisessä noudatetaan näitä ehtoja. Lisenssiin
sovelletaan seuraavia ehtoja ja rajoituksia:
• Lisenssin käyttöoikeus on rajoitettu terveydenhuollon yritysten
ammattitoimintaan sekä julkisen terveydenhuollon toimintaan.
• Lisenssimaksuun perustuva Lisenssin käyttöoikeus on
toimipaikkakohtainen ja jokaisen toimipaikan on hankittava erillinen
Lisenssi riippumatta siitä, kuinka monta toimipaikkaa Lisenssinsaajalla on.
Näissä ehdoissa toimipaikalla tarkoitetaan Lisenssinsaajan yhdessä
fyysisessä sijaintipaikassa toimivaa yksikköä.
• Lisenssiin eivät kuulu Tuotteen mahdolliset päivitykset taikka Tuotteesta
tehtävät uudet versiot
• Lisenssimaksuun perustuva Tuotteen Lisenssi on voimassa pysyvästi
edellyttäen, että Lisenssinsaaja noudattaa näitä lisenssiehtoja
• Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta tehdä Tuotteesta kopiota muuhun kun
Lisenssimaksun mukaisen toimipaikan sisällä tapahtuvaan käyttöön
• Lisenssi myönnetään Tuotteelle sellaisena kuin Tuote on sen
luovutushetkellä
• Lisenssin mukainen käyttöoikeus rajoittuu Lisenssinsaajan omaan
liiketoimintaan. Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta myydä tai vuokrata
Tuotteen avulla toimitettavia palveluita muille toimijoille, joiden tulisi
toimintansa luonteen perusteella hankkia erillinen lisenssi.
4. IMMATERIAALIOIKEUDET
Tuotteeseen liittyvät immateriaalioikeudet säilyvät Lisenssinantajalla eikä
Lisenssinsaajalle siirry muuta oikeutta kuin näiden ehtojen mukainen Tuotteen
käyttöoikeus. Tuotetta suojaavat tekijänoikeuslainsäädäntö sekä kansainväliset
tekijänoikeussopimukset ja muut immateriaalioikeuksia koskevat säännökset ja
sopimukset.
Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta suojata Tuotteen käyttöön liittyviä oikeuksia tai
sen tuotenimiä.
Lisenssinsaaja vastaa siitä, että sillä on käytössään Tuotteen käyttämiseen
tarvittava ohjelmisto sekä siitä, että sillä on oikeus käyttää kyseistä ohjelmistoa.
Tuotteen käyttäminen edellyttää Lisenssinsaajalta Adobe Acrobat Reader –
sovelluksen käyttöoikeutta sekä sen käyttöön soveltuvaa tietokonetta.
Lisenssinsaaja vastaa itsenäisesti Adobe Acrobat Reader –sovelluksen
asennuksesta ja käyttämisestä sekä sen käyttöön liittyvistä lisenssiehdoista,
joiden sisältöön Lisenssinantaja ei voi vaikuttaa. Lisenssinantaja ei vastaa
miltään osin näiden käyttöehtojen sisällöstä tai siihen liittyvistä vastuista tai
velvoitteista, käyttömaksuista tai Adobe Acrobat Reader –sovelluksen
toiminnallisuudesta tai käytettävyydestä.
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5. LISENSSINSAAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET
Lisenssinsaajan vastaa siitä, että Tuotteen käyttö on näiden lisenssiehtojen
mukaista.
Lisenssinsaaja on velvollinen ostamaan Lisenssin kaikkiin toimipaikkoihinsa
sekä ilmoittamaan Lisenssinantajalle toimipaikkojen yksilöintitiedot ja
lukumäärän. Lisenssinsaaja on myös velvollinen ilmoittamaan muutoksista
Toimipaikkojen lukumäärässä tai yksilöintitiedoissa sekä suorittamaan erillisen
lisenssimaksun kunkin Tuotetta käyttävän uuden toimipaikan osalta.
Lisenssinantajalla on oikeus milloin tahansa tarkistaa Lisenssinsaajan
toimipaikkojen lukumäärä sekä Tuotteiden käyttö toimipaikoissa.
Lisenssinsaaja vastaa Lisenssinantajaan nähden ja sitoutuu huolehtimaan siitä,
että sen henkilökunta ja muut Tuotetta käyttävät henkilöt eivät käytä tai luovuta
Tuotteita muille kuin erillisen Lisenssin omaaville tahoille tai toimipaikoille.
Lisenssinsaaja sitoutuu ilmoittamaan Lisenssinantajalle yhteyshenkilön sekä
hänen asemansa, joka vastaa Tuotteen käytöstä Lisenssinsaajan
toimipaikoissa.
6. MUUT LISENSSIRAJOITUKSET
Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta luovuttaa Tuotetta kolmansille. Lisenssisaajalla
ei ole oikeutta luovuttaa Tuotetta toimipaikkojensa käyttöön, ellei muiden
toimipaikkojen osalta ole hankittu Lisenssiä Lisenssinantajalta.
Lisenssinsaaja ei saa muunnella, mukauttaa, kääntää, kopioida tai luoda
johdannaisia tuotteita Tuotteesta ilman Lisenssinantajan kirjallista lupaa.
Lisenssinsaaja ei saa vuokrata, myydä tai siirtää Lisenssiä kolmannelle ilman
Lisenssinantajan myöntämää kirjallista lupaa.
Lisenssi päättyy, mikäli Lisenssinsaaja lopettaa Tuotteen käyttöön liittyvän
liiketoimintansa tai luovuttaa sen kolmannelle.
Lisenssinantajalla on oikeus merkitä tai nimetä Tuote nimenomaisesti
Lisenssinsaajalle osoitettuna.
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7. LISENSSINANTAJAN SITOUMUKSET
Lisenssinantaja luovuttaa Lisenssinsaajalle Tuotteen sekä sen käyttöä koskevat
tarpeelliset tiedot. Lisenssinantaja toimittaa Tuotteen erikseen Osapuolten
sopimalla tavalla sen jälkeen, kun Lisenssinsaaja on suorittanut lisenssimaksun
sekä muut mahdolliset Osapuolten sopimat toimituskulut.
Lisenssinantaja sitoutuu Lisenssisaajan kirjallisesta pyynnöstä toimittamaan
Lisenssinsaajalle uuden Tuotteen, mikäli Lisenssinsaaja hukkaa hankkimansa
Tuotteen. Lisenssinantajalla on kuitenkin oikeus vaatia selvitys Tuotteen
käyttämisestä ja sen siirrosta Lisenssinsaajan toimipaikoissa sekä veloittaa
Tuotteen uudelleentoimituksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.
Lisenssinantaja vakuuttaa, että Tuote on sen luovutushetkellä rekisteröity
lääkintälaitteeksi kohdassa 2 mainitun käyttötarkoituksen osalta.
Lisenssinantaja ei vastaa siitä, että Tuote ei täyttäisi jatkossa lääkintälaitteen
edellytyksiä.
Lisenssinantaja vakuuttaa, ettei Tuote sen luovutushetkellä loukkaa kolmannen
osapuolen immateriaalioikeuksia.
8. SIIRTO, ALILISENSSIT JA ALIHANKINNAT
Lisenssinsaaja ei saa ilman Lisenssinantajan etukäteen antamaa kirjallista
suostumusta osaksikaan siirtää tai muuten luovuttaa Lisenssiä tai Tuotetta
kolmannelle tai sellaiselle Lisenssinsaajan toimipaikalle, jolla ei ole erillistä
Lisenssiä.
Tuotteen levittäminen ja edelleen lisensointi (käyttöoikeuden myöntäminen
lisenssin kohteeseen) ilman Lisenssinantajan etukäteen antamaa kirjallista
suostumusta on kielletty.
Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta alilisensoida Tuotetta tai Lisenssiä.
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9. VASTUUNRAJOITUKSET
Lisenssi myönnetään Tuotteen käyttämiseksi tutkimusvälineenä ajokortin
näkökenttätutkimuksissa Tuotteen käyttöohjeiden mukaisesti.
Lisenssinsaaja ilmoittaa hyväksyvänsä sen, että Tuote on tutkimuksessa
käytettävä apuväline ja kaikki vastuu Tuotteen avulla tehtävistä
johtopäätöksistä, diagnooseista tai hoitotoimenpiteistä on Tuotetta käyttävällä
Lisenssinsaajan henkilöstöllä tai Lisenssinsaajalla. Lisenssinantaja ei missään
olosuhteissa vastaa Tuotteen avulla tai sitä hyväksikäyttäen tehdyistä
johtopäätöksistä, diagnooseista tai hoitotoimenpiteistä.
Lisenssinantajan vastuu rajoittuu kaikissa tilanteissa Lisenssimaksuun eikä
Lisenssinantaja vastaa mistään välillisistä vahingoista.
10. LISENSOITAVAN TUOTTEEN LISENSSIMAKSU
Lisenssinsaaja on velvollinen suorittamaan kertamaksuna Lisenssinantajan
ilmoittamalle pankkitilille sadan viidenkymmenen euron (150,00 EUR, alv 0 %)
suuruisen Lisenssimaksun jokaista toimipaikkaansa kohden Tuotteen
käyttämisestä Lisenssin perusteella. Lisenssinantaja saa pidättäytyä
Lisensoidun Tuotteen siirrosta siihen saakka, kunnes maksu on
täysimääräisenä saapunut Lisenssinantajan pankkitilille.
Lisenssisaajalla on oikeus ottaa Tuote käyttöön välittömästi sen toimituksen
sekä lisenssimaksun suorittamisen jälkeen. Siten lisenssinantajalla ei ole
velvollisuutta palauttaa Lisenssimaksua sen jälkeen, kun Tuote on toimitettu
Lisenssinsaajalle.
11. MUUT EHDOT
Lisenssinantajalla on oikeus käyttää Lisenssinsaajan toiminimeä omassa
markkinoinnissaan ilmoittamalla Lisenssinsaaja Tuotteen käyttäjäksi.
Mikäli Lisenssinsaaja käyttää Tuotetta omassa liiketoiminnassaan erillisenä
palveluna, Lisenssinsaaja on velvollinen ilmoittamaan Tuotteen käytön
yhteydessä tuotenimen ARTO-perimetri.
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12. LISENSSIN VOIMASSAOLO
Lisenssi on voimassa pysyvästi edellyttäen, että Lisenssinsaaja noudattaa näitä
ehtoja.
Mikäli Lisenssinsaaja
• luovuttaa tai käyttää Tuotetta muissa kuin erillisen Lisenssin
oikeuttavissa toimipaikoissa
• kopioi Tuotteita oikeudettomasti
• muulla tavoin olennaisesti rikkoo näitä ehtoja, eikä korjaa rikkomustaan,
jos korjaaminen on mahdollista, kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa
siitä kun Lisenssinsaaja on tullut tietoiseksi rikkomuksesta, on
Lisenssinsaaja velvollinen maksamaan sopimussakkona kustakin
sopimusrikkomuksesta 15.000,00 euroa Lisenssinantajalle. Selvyyden
vuoksi todetaan, että jokainen erillinen Lisenssin oikeudeton käyttö
esimerkiksi toimipaikassa, jolla ei ole Lisenssiä, on erillinen rikkomus.
Lisenssinantajalla on oikeus perua Lisenssi välittömin vaikutuksin, mikäli
Lisenssinsaaja rikkoo näitä ehtoja. Lisenssin päättyessä Lisenssinsaaja on
velvollinen luovuttamaan Tuotteet sekä kaikki niistä tehdyt kopiot
Lisenssinantajalle.
13. TIEDONANNOT JA YHTEYSHENKILÖT
Kaikki Tuotteen käyttöön liittyvät ilmoitukset ja tiedonannot on tehtävä
kirjallisesti. Kirjalliseksi katsotaan lähettäminen postitse, sähköpostitse tai
faksilla. Ellei tässä sopimuksessa muuta ole sovittu, ilmoitukset ja tiedonannot
sekä muu kommunikointi tehdään seuraaville Osapuolten yhteyshenkilöille:
Lisenssinantaja:
Optivisio Oy
Arto Hartikainen
Osoite: Kielorannankatu 20, 70820 Kuopio
sähköposti: arto.hartikainen@optivisio.fi
Lisenssinsaaja sitoutuu ilmoittamaan yhteyshenkilönsä tiedot ennen Tuotteen
toimittamista.
14. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
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