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Voimassa toistaiseksi 

Yleistä 

Marikoo pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman 

ennakkoilmoitusta. Sopimusehdot ovat voimassa sellaisena kuin ne olivat työtilausta tehtäessä. Uusiin 

tilauksiin sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia sopimusehtoja. 

Nämä sopimusehdot ovat yleissitovia, jos muuta ei ole erikseen sovittu.  

Voimaantulo 

Sopimusehdot astuvat voimaan, kun Marikoo ja asiakas sopivat (sähköpostitse, puhelimitse tai 

kirjallisena) työstä tai kun Marikoo vastaanottaa asiakkaalta työpyynnön. Tällöin noudatetaan sillä 

hetkellä voimassa olevaa hinnastoa, vaikka laskutus tapahtuisi jälkikäteen. 

Vastuu ja vastuurajoitukset 

Marikoo ei vastaa, ellei muuta ole sovittu, sivujen sisällössä mahdollisesti olevista virheistä, jotka 

johtuvat asiakkaan toimittamasta materiaalista tai sellaisesta rakenteellisestä virheestä, joka johtuu 

käyttäjän laitteista tai käyttöympäristöstä.  

Marikoo ei vastaa, ellei muuta ole sovittu, sivujen toimivuudesta muiden kuin sen hetkisten yleisimpien 

uusimpien käyttöjärjestelmien, laitteiden ja selainten kanssa. Marikoo ei vastaa sivujen toimivuudesta 

sen jälkeen, kun asiakkaalle on, asiakkaan niin halutessa, luovutettu täydet sivuston käyttöoikeudet 

(admin-taso) tai sivut siirretään muualle kuin Marikoon palvelimelle . 

Marikoo ei vastaa tilaamiensa kolmannen osapuolen yhteyksien, ohjelmien tai palvelinten 

toimivuudesta. Marikoo ei vastaa palvelimen tai Internetin kautta tapahtuvasta tietoverkon tai 

tietoverkkoon liitettyjen laitteiden ja järjestelmien sekä kolmannen osapuolen laitteiden ja järjestelmien 

häirinnästä, niihin tunkeutumisesta tai niistä aiheutuvista haitoista.  

Marikoo ei vastaa asiakkaan käyttämien ohjelmien, ohjelmistojen, koneiden tai laitteiden 

toimivuudesta. Marikoo ei myöskään vastaa sivujen tai sivuston ohjelmiston tai alustan toimivuudesta 

asiakkaan eri laitteilla, koneilla, ohjelmilla tai ohjelmistoilla.  

Marikoo ei vastaa kolmannen osapuolen, esim. Googlen veloittamista kuluista verkkosivuille upotetuista 

kolmannen osapuolen sisällöistä tai lisenssimaksuista.  

Marikoo varaa oikeuden keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, 

huolto- tai muiden töiden vuoksi. Marikoo pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä 

asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.  
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Mikäli asiakas maksaa Marikoolle ylläpitomaksua toimivasta palvelusta joko Marikoon tai kolmannen 

osapuolen palvelimella, ja se lakkaa kokonaan toimimasta, asiakas saa etukäteen maksamansa 

kuukausimaksut takaisin täysinä kuukausina alkaen toimimattomuutta seuraavan kuukauden alusta 

niiltä kuukausilta, joissa toimimattomuus esiintyy. Marikoo ei vastaa uusien ohjelmistojen, sivustojen 

alustojen tai palveluiden asennuksista syntyvistä kuluista. 

Vastuun siirtyminen 

Sivuston ja sen toimivuuden testaaminen ja toimintakuntoon saattaminen sekä toimintavastuun 

siirtyminen Marikoolta asiakkaalle sovitaan ennen työn aloittamista. Mikäli sopimusta ei erikseen 

tehdä, vastuu siirtyy asiakkaalle kahden (2) vuorokauden kuluttua siitä, kun asiakas on vastaanottanut 

sivut. Muutos- ja korjaustöistä veloitetaan hinnaston mukainen tuntiperustainen maksu. 

Marikoo ei vastaa sivujen tai sivujen päivykseen käytettävän ohjelmiston toimivuudesta sen jälkeen, 

kun kohtuullinen toimivuusaika päättyy. Yleinen kohtuullinen toimivuusaika on yksi (1) vuosi.  

Laskutus 

Laskutettaessa ensimmäistä kertaa  noudatetaan työtilausta tehdessä voimassaolevaa hinnastoa. 

Tämän jälkeen noudatetaan aina uusinta voimassaolevaa hinnastoa.  

Laskutus tapahtuu pääsääntöisesti etukäteen.  

Lasku lähetetään e-laskuna, asiakkaan sähköpostiosoitteeseen pdf-laskuna tai pyydettäessä kirjeenä. 

Tällöin laskuun lisätään voimassaolevan hinnaston mukainen kirjemaksu. Asiakas vastaa laskun 

maksamisesta eräpäivään mennessä. Maksuehto on 14 päivää netto. 

Irtisanominen 

Sopimus on irtisanottava seuraavaa laskutuskautta koskevan laskun huomautusajan kuluessa. 

Sopimuskausi on eritelty laskulla. 

Mikäli asiakas irtisanoo sopimuksen ennen työn valmistumista, on Marikoolla oikeus veloittaa siihen 

mennessä tekemänsä työt täysimääräisenä; tällöin hinta määrittyy voimassaolevan hinnaston 

tuntihinnan ja käytettyjen tuntien perusteella. Tarjoushinta ei ole tällöin voimassa. Veloitus koskee myös 

mahdollisesti jo avattua verkkotunnusta ja webhotellia, joiden kausimaksu on maksettava 

täysimääräisenä. 

Tekijänoikeus 

Verkkosivujen ulkoasu sekä logo tai liiketunnus, mainos ja muu graafinen suunnittelu on 

tekijänoikeuslain (tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404) mukaista. Teokseen on tekijänoikeus suunnittelijalla, 

tässä tapauksessa Marikoolla.  
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Jos sivuilla käytetään kolmannelta osapuolelta hankittua grafiikkaa tai kuvia, katsotaan sivut 

kokonaisuutena kuitenkin uudeksi teokseksi, johon tekijänoikeus on Marikoolla.  Alkuperäisen, 

muokattavissa olevan grafiikan (esim. .psd,  .ai, .sketch, .xd tai niitä vastaavan) käyttöoikeus on vain 

Marikoolla, ellei asiasta erikseen, eri korvausta vastaan sovita.  

Verkkosivujen grafiikkaan on asiakkaalla käyttöoikeus vain omien sivujensa osalta niin, että Marikoon 

tunnus on sivuilla näkyvissä. Asiakas ei saa ilman erillistä sopimusta luovuttaa, edelleenmyydä tai 

vuokrata Marikoon tekemää grafiikkaa tai sivujen koodia.  

Riidanratkaisu (EU-sääntely) 

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, 

kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. 

Kuluttajariitalautakunnan verkkosivun osoite on www.kuluttajariita.fi. 


