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1. Sissejuhatus
Tere tulemast kasutama Folderit teenuseid!
Folderit pakub Internetipõhist dokumendihalduse ja -säilitamise teenuseid ning need on
kättesaadavad meie veebilehel www.folderit.com (“Veebileht”). Veebilehe kasutamine ning
juurdepääs meie teenustele ja klienditarkvarale („Teenused“) on kaetud käesolevate
kasutustingimustega ("Tingimused").
Palun lugege Tingimusi enne Teenuste kasutama hakkamist hoolikalt. Tingimusi
aktsepteerides sõlmite Te õiguslikult siduva lepingu (“Leping”) Folderit OÜ-ga (“Folderit”,
“meie”), mis on Eestis registreeritud osaühing registreerimisnumbriga 12653434 ning
asukohaga Uus-Tatari tn 2a-10, Tallinn 10139, Eesti.
Palun lugege hoolega lisaks ka meie privaatsusteadet, mis selgitab, kuidas ja millistel
eesmärkidel Teie informatsiooni kogutakse, kasutatakse, jagatakse ja avaldatakse
ning millised on Teie kui andmesubjekti õigused. Meie privaatsusteade sisaldab muu
hulgas ka veebiküpsiste kasutamise poliitikat.
Kasutades meie Teenuseid (sealhulgas kasutajakonto registreerimisel, vajutades “esita”,
“kinnitan” või “jätka” nuppe, allkirjastades või muul viisil väljendades nõustumist
Tingimustega) kinnitate Te, et:
1. Te nõustute täitma käesolevaid Tingimusi,
2. Te olete vähemalt 18-aastane,
3. olete tutvunud meie privaatsusteatega ning nõus isikuandmete töötlemisega nii nagu
oleme oma privaatsusteates kirjeldanud,
4. kasutades meie Teenuseid mõne organisatsiooni esindajana, nõustute käesolevate
Tingimustega Teie poolt esindatava organisatsiooni nimel ning kinnitate, et Teil on
volitused selle organisatsiooni esindamiseks ja Lepingu sõlmimiseks.
Palun pange tähele, et meie poolt antavad lubadused ja vastutus on seadusega
lubatud ulatuses piiratud nii, nagu on kirjas Tingimuste peatükkides 12 ja 13.
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Me soovitame Teil käesolevad Tingimused igaks juhuks välja printida või salvestada
oma seadmesse!

2. Registreerimine ja kasutajakonto
Meie Teenuste kasutamiseks on vajalik Folderit süsteemis kasutajakonto loomine
(“Kasutajakonto”), mida saab teha registreerimisvormi täitmise ja esitamise teel meie
Veebilehel. Registreerimisel tuleb enda kohta esitada vaid kehtivat, täielikku ja õiget teavet
vastavalt registreerimisvormis nõutule ning vastavalt vajadusele seda infot ka kaasajastama,
et see oleks alati kehtiv, täielik ja õige.
Meie Teenused võimaldavad Teil luua Kasutajakonto, mis vastab Teie e-posti aadressile.
Pärast Kasutajakonto loomist võite Te luua ükskõik kui palju lisakontosid ning jagada nende
alamkontode juurdepääsu ja kasutusõigusi teistele Folderit kasutajatele (näiteks oma
töötajatele, kellel on Folderit-is olemas kehtiv Kasutajakonto). Sellisel juhul loetakse Teie
Kasutajakonto Peakontoks (“Peakonto”) ja Teie Peakonto alt loodud kasutajakontod
loetakse Lisakontodeks (“Lisakontod”). Teie olete kõikide enda poolt loodud Lisakontode
halduriks. Teie kui Peakonto omanik olete täielikult vastutav ka kõikide Lisakontodel tehtud
tegevuste eest ning vastutav mistahes kahjude eest, mis Lisakontodega seotud tegevustega
kaasneb, sõltumata sellest, kas need tegevused on Teie poolt autoriseeritud või mitte. Kõik
Lisakontodega seotud tasud tuleb samuti tasuda Peakonto omanikul ning vastavad arved
esitatakse Peakonto omanikule.
Palun pange tähele, et kui Teie tööandja või mõni muu isik on loonud Teile kasutamiseks
Lisakonto, siis on sellel isikul õigused Teie kontole, muu hulgas õigus Teie kontot hallata,
muuta salasõna, muuta või sulgeda konto, vaadata Teie konto kasutuse andmeid, samuti
pääseda ligi, lugeda, jagada jne kogu Teie kontol salvestatud sisu, samuti anda teistele
kasutajatele õigus teha sedasama. Teie, kui Lisakonto kasutaja, peate lisaks käesolevatele
Tingimustele juhinduma ka eeskirjadest, juhistest, korraldustest jne, mis võivad tuleneda
Teie ja Peakonto omaniku vahelistest suhetest.
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3. Kasutajakonto turvalisus
Registreerimise protsessi edukal lõpetamisel saate Te endale salasõna. Teenustele
turvaliselt juurdepääsemiseks ja nende kasutamiseks võime me aktsepteerida ka muid
identifitseerimisvahendeid (nt ID-kaart, Mobiil-ID jne), mille kohta avaldame teavet

oma

Veebilehel. Palun hoidke oma Kasutajakonto salasõna ja mistahes muid identifitseerimise
vahendeid turvaliselt ning veenduge, et Te väljute oma Kasutajakontolt iga kasutamiskorra
lõppedes.
Te olete ise täielikult vastutav Kasutajakonto ning selle salasõna saladuses hoidmise eest.
Samuti olete Te vastutavad kõikide tegevuste eest, mida tehakse Teie salasõna või
Kasutajakontot kasutades, sõltumata sellest, kas need tegevused on tegelikult Teie poolt
autoriseeritud või mitte. Te peate ise võtma tarvitusele mistahes muid täiendavaid meetmeid,
et kaitsta oma Kasutajakontot, selle sisu ja teabeedastust (nt info krüpteerimine, Teenustega
suhtlemisel vaid turvalise krüpteeritud ühenduse kasutamine jms).
Te peaksite meid siiski koheselt teavitama oma salasõna või kasutajakonto volitamata
kasutusest või mistahes muust Teile teatavaks saanud või kahtlustatavast turvarikkumisest.
Folderit ei võta vastutust mistahes kahjude eest, mis on seotud Teie kasutajakonto
autoriseerimata kasutusega.

4. Kasutusreeglid ja lubatud kasutus
Teie vastutate ise oma käitumise eest Teenuste kasutamisel ning kõikide failide ja
kataloogide sisu eest, mida Te üles laete, loote, jagate või oma Kasutajakontol hoiate. Te
olete kohustatud järgima kõiki asjakohaseid õigusakte, juhendeid ja muid reegleid,
sealhulgas Eesti ja rahvusvahelise õiguse sätteid.
Te peate kasutama Veebilehte ja meie Teenuseid heauskselt ning austades Folderit’i, teiste
kasutajate ja kõigi teiste isikute õigusi. Meie Veebilehe ja Teenuste kasutamine
ebaseaduslikeks või amoraalseteks tegevusteks või eesmärkidel on keelatud (nt
intellektuaalomandi õiguste rikkumine, andmete volitamata edastamine, esinemine teise
isikuna, valeandmete esitamine, teise isiku ähvardamine või ahistamine, samuti meie
Teenuste kasutamine sarnase veebilehe või teenuse väljatöötamise eesmärgil).
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Te ei tohi mingil viisil tekitada kahju Teenustele ega Veebilehele, nt Teenuste blokeerimise,
üle koormamise või halvendamise teel. Teenustele juurdepääs ning nende kasutamine
automatiseeritud tehniliste vahendite abil ei ole lubatud. Te lubate meile, et Te ei lae üles, ei
edasta, ei jaga ega tee muul viisil kättesaadavaks mistahes tarkvara ega arvutifaile, mis
sisaldavad viirust, nuhkvara või muid kahjulikke või hävitavaid arvutikoode, -faile või programme nagu trooja hobune, uss või muu kahjulik või hävitav komponent.
Teil ei ole lubatud anda Teenustega seotud õiguseid üle kolmandatele isikutele ei osaliselt
ega täielikult.
Te ei tohi kasutada Teenuseid seoses tegevusaladega, kus Teenuste tõrge võib kaasa
tuua kellegi surma, vigastuse, keskkonnakahju või varalise kahju.

5. Üleslaetud failid ja varukoopiad
Meie Teenuste kasutamise käigus edastate Te meile erinevaid faile, kontakte, e-kirju,
failikaustu jne ("Failid"). Te ei kaota seejuures intellektuaalomandist tulenevaid ega mis
tahes muid õiguseid, mis Teile seoses Failide sisuga kuuluvad.
Käesolevad Tingimused ei anna meile mingeid õiguseid Teie Failidele; siiski on meil
juurdepääs nii Teie Kasutajakontole kui ka Failidele selleks, et vastava Teenuse
kasutamisega seotud küsimustele või lahendada Teenusega seotud mis tahes tehnilisi
probleeme. Me võime samasuguse juurdepääsu anda ka oma volitatud koospartneritele,
keda me Teenuse pakkumise käigus kasutame.
Me ei teosta järelevalvet ega avalda Teie Kasutajakontoga ja Failidega seotud infot ilma Teie
eelneva nõusolekuta, välja arvatud seadusega nõutud juhtudel.
Palun pidage silmas, et Teie Failid võivad olla kaitstud kolmandale isikule kuuluvate
intellektuaalomandi õigustega. Palun veenduge, et Te ei kopeeri, ei lae üles ega alla, ei jaga
ega kasuta Faile mis tahes muul viisil, kui Teil ei ole selleks vastavaid õigusi.
Te kinnitate käesolevaga, et Te olete nõus ja saate aru, et olete ise täielikult vastutav
kõikide oma Failide õigsuse, kvaliteedi, terviklikkuse, seaduslikkuse,
usaldusväärsuse ja sobivuse ning autoriõiguste olemasolu eest.
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Me jätame endale õiguse eemaldada või piirata juurdepääsu Failidele või infole, kui me
oleme saanud teavet kahtluse kohta, et need Failid või info võivad olla seotud Lepingu,
seaduse või kolmanda isiku õiguste rikkumisega

(näiteks juhul, kui me saame teate

autoriõiguste rikkumise kohta). Me ei võta seejuures mingit vastutust Failide eemaldamise
või neile juurdepääsu piiramisega seoses. Teie enda kohustus on lahendada mis tahes
õiguslikud vaidlused mis tahes kolmandate isikutega enne, kui me saame taastada Teie
juurdepääsu vaidlusalustele Failidele või infole.
Me soovitame võtta Teil kasutusele kohased meetmed oma Failide varundamiseks ja
taastamise võimaldamiseks vastavalt oma paremale äranägemisele. Folderit teeb Teile
kättesaadavaks Teenuse abivahendid, et Teid varundamisega seotud tegevustes abistada,
kuid seejuures ei saa Folderit siiski võtta vastutust Teie Failide eest ega Failidele tekkinud
võimalike kahjustuste eest, Failidele juurdepääsu, üleslaadimise, varundamise või
taastamise takistuste eest ega ka Failide varundamise ja taastamisega seotud kulude eest.
Meil on õigus määrata, millised failitüübid on meie Teenustes lubatud, ning piirata teatud
tüüpi failide üleslaadimist Teie Kasutajakontole.

6. Intellektuaalomandi õigused ja litsentsid
Kõik õigused, sealhulgas intellektuaalomandi õigused, seoses Teenustega ja riistvaraga,
tarkvaraga ja kõigi teiste Teenuse pakkumiseks vajalike vahenditega kuuluvad Folderitile,
välja arvatud õigused, mille me vastavalt käesolevatele Tingimustele sõnaselgelt Teile edasi
andnud.
Teenuse kasutamiseks vajalik tarkvara on Teile kättesaadavaks tehtud litsentsi alusel. Te ei
saa endale tarkvara omandiõigust. Teie tarkvara kasutamise õigus lõppeb koos Teenuse
kasutamise õiguse lõppemisega; sellisel juhul tuleb Teil tarkvara deinstalleerida või me
muudame selle Teie jaoks mittekasutatavaks.
Me jätame endale õiguse laadida automaatseid tarkvarauuendusi Teie seadmesse, mille abil
Te meie Teenuseid kasutate.
Käesolevaga annate Te Folderitile tasuta ülemaailmse ja tähtajatu kehtivusega ainulitsentsi
muudatustele, mida me viime sisse Teie tagasiside alusel Teenusele, Veebilehele jne.
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7. Tasud ja maksmine
Tasud
Kuigi paljud meie Teenused on kättesaadavad tasuta, kohaldame me teatud Teenuste või
funktsionaalsuste osas ka mõistlikke tasusid (näiteks Failide jagamine, täiendav
salvestusmaht jne). Hinnakiri kohaldatavate tasude kohta („Tasud“) ja teave erinevate
Teenuse pakettide osas on kättesaadavad meie Veebilehel.
Me uuendame Teie poolt valitud Teenuseid automaatselt uueks perioodiks ning võtame
automaatselt ka uue perioodi eest tasu. Teil on võimalus vältida Teenuste automaatset
uuendamist, saates meile selle kohta e-kirja vähemalt 3 päeva enne uue perioodi algust.
Test periood
Me pakume kõikidele oma tasulistele Teenustele ja funktsionaalsustele tasuta 14-päeva
pikkust testperioodi. Kui Te ei ole testperioodi ajal (see tähendab hiljemalt testperioodi
viimasel päeval) oma Kasutajakontot sulgenud või tellimusest loobunud, muutub Teenus
tasuliseks vastavalt Teie tellimusele. Esimene makse kuulub tasumisele esimesel päeval
pärast testperioodi lõppu, mis võetakse maha Teie krediitkaardilt.
Samas on Teil ka pärast testperioodi lõppu igal ajal võimalik oma kasutajakontole Teenuseid
või funktsionaalsusi juurde tellida või nendest loobuda, muutes oma Teenuse paketti
vastavalt oma vajadustele; siiski tuleb arvestada, et Teenuste või funktsionaalsuste mahtu
vähendades ei kuulu ettemakstud perioodi eest makstud Tasud tagastamisele.
Arvete esitamine
Juhul, kui Te olete teinud tasulise tellimuse, esitame me Teile tasulisele tellimusele
ülemineku päevast alates automaatselt arveid. Arve kuulub tasumisele päeval, mil see on
postitatud Teie Kasutajakontole.
Teil on kohustus hoida oma arveinfot ajakohasena. Teil on võimalus igal ajal muuta meie
Veebilehel nii Teie poolt valitud makseviisi kui ka oma makseinfot. Teie teade meile ei mõjuta
neid Tasusid, mille kohta on Teie Kasutajakontole postitatud arve enne seda, kui me Teie
teatele mõistlikult saime reageerida.
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Maksmine
Kõik Tasud kuuluvad maksmisele krediitkaardi arvelt, mille Te registreerimise käigus
maksevahendiks määrate. Te peate olema selle krediitkaardi volitatud kasutaja, mille
andmed Te arveldamise eesmärgil esitate. Oma krediitkaardi andmete esitamisega annate
Te meile volituse võtta Teie krediitkaardi arvelt Tasusid Teie poolt tellitavate või kasutatavate
Teenuste ja tasuliste funktsioonide eest ning see kehtib seni, kui kehtivad käesolevad
Tingimused.
Muud makseviisid on lubatud ainult siis, kui need on võimalikuks tehtud meie Veebilehel
(näiteks maksed läbi pangalingi).
Kõik maksed tuleb teha eurodes. Teile võivad seoses raha konverteerimise ja ülekannetega
kaasneda kulud tasude näol, mida rakendab Teie poolt kasutatav finantsteenuste pakkuja.
Te olete ise vastutav kõikide kohaldatavate maksude tasumise eest; meie nõuame Teilt
maksude tasumist juhul, kui oleme selleks kohustatud.
Makseviivituse korral ei ole Teil võimallik kasutada ühtegi tasulist Teenuse funktsiooni kuni
maksed on nõuetekohaselt ja täielikult tasutud.
Hinnakirja muutmine
Palun pange tähele, et

me võime aeg-ajalt muuta oma hinnakirja, teatades sellest Teile

Teenuse kaudu või e-kirjaga ette. Kui Te ei nõustu muudatustega, on Teil võimalik Teenuse
kasutamisest loobuda, teatades sellest meile e-posti teel vähemalt kolm (3) päeva enne
seda, kui muudatused hakkaksid Teie suhtes kehtima.
Hinnakirja muudatused ei mõjuta kindla hinna ja perioodiga kehtivaid tellimusi kuni vastava
tellimusperioodi lõpuni; pärast selle perioodi lõppu arvestatakse Teie Teenuse kasutuse eest
Tasu vastavalt sellel hetkel kehtivatele tasumääradele. Regulaarsete (näiteks igakuiste)
maksetega tähtajatute tellimuste puhul rakenduvad uued hinnad alates uuest
makseperioodist, kui Te ei ole meile õigeaegselt, st vähemalt kolm (3) päeva enne kehtiva
makseperioodi lõppu, teatanud oma otsusest tasulisest tellimusest või Teenuste
kasutamisest üldse loobuda.
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8. Tagastused
Kõik Tasud tuleb maksta valitud perioodi eest ette ning need ei kuulu tagastamisele, välja
arvatud juhul, kui Leping sätestab sõnaselgelt teisiti.
Me tagastame proportsionaalselt ettemaksu juhul, kui Te olete tellinud tasulise Teenuse ja
me lõpetame ilma mõjuva põhjuseta Teenuse osutamise või vähendame olulisel määral
Teenuse funktsionaalsust vastavalt Tingimuste peatükile 10.
Juhul, kui Te olete tarbija ning Te kasutate oma õigust Lepingust taganeda vastavalt
Tingimuste peatükile 11, tagastame me Teile vastavalt peatükis 11 sätestatule terve või
proportsionaalse osa Teie poolt makstud tasust.

9. Uuendused ja muudatused
Me jätame endale õiguse teha igal ajal uuendusi ja muudatusi Teenustesse ja selle
funktsionaalsustesse või peatada või lõpetada Teenuste osutamine üldse. Juhul, kui meie
hinnangul on muudatused olulised, teavitame me muudatustest kasutajatele oma Veebilehe
ja/või e-posti teel vähemalt seitse (7) tööpäeva ette.
Me võime aeg-ajalt muuta ka käesolevaid Tingimusi, et hoida neid vastavuses
seadusandluse ja kohtupraktika muudatustega, parandada oma Teenuseid või selgitada
mõningaid aspekte seoses Teenustega või Tingimustega, teha Teenuseid või Tingimusi
kasutajasõbralikumaks või täita järelevalveasutuste, ametlike või kohtute korraldusi.
Tingimuste kehtiv versioon on alati kättesaadav meie Veebilehel. Juhul, kui Tingimuste
muudatused vähendavad olulisel määral kasutajate õigusi, teavitame me muudatustest
kasutajatele oma Veebilehe ja/või e-posti teel vähemalt seitse (7) tööpäeva ette.
Juhul, kui Te ei ole Teenuste või Tingimuste muudatustega rahul, peaksite Te Teenuste
kasutamise lõpetama ning Teenusest loobumiseks või Lepingu lõpetamiseks saatma meile
enne muudatuste jõustumist vastava teate e-posti teel aadressile info@folderit.com.
Palun arvestage, et jätkates Teenuse kasutamist pärast muudatuste jõustumist
nõustute Te tehtud muudatustega ning kohustute järgima muudetud Lepingu
Tingimusi.
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Me ei võta vastutust mis tahes kahjude eest, mis võivad kaasneda Tingimuste muutmise või
Teenuste muudatuste või peatamise õiguse kasutamisega meie poolt.

10. Lepingu lõpetamine
Te võite igal ajal lepingu lõpetada ja oma Kasutajakonto sulgeda, teatades sellest meile eposti teel.
Me võime peatada või lõpetada Teenuse osutamise Teile igal ajal etteteatamisega või ilma
etteteatamiseta, kui Te olete rikkunud või me kahtlustame, et Te olete rikkunud Lepingut või
mis tahes muud Folderiti poolt esitatud õiguslikku dokumenti või Teenuse kasutamist
reguleerivat õigusakti või Folderiti või muu isiku seaduslikke õigusi.
Meil on õigus Leping peatada või lõpetada ka ilma põhjuseta. Sellisel juhul me teavitame
Teid sellest e-posti teel vähemalt seitse (7) tööpäeva ette. Etteteatamise aja jooksul saate Te
päästa oma info meie Veebilehel kättesaadava varundamise abivahendi abil. Te võite
taotleda oma Failide päästmiseks pikendatud juurdepääsu oma Failidele täiendava tasu
eest, teatades vastavast soovist meile kolme (3) päeva jooksul, arvates Lepingu
lõppemisest. Vastasel korral ei ole Teie Kasutajakontol salvestatud Failid enam
kättesaadavad ning Folderit ei oma edaspidi kohustust Teie Kasutajakontol salvestatud info
säilitamiseks. Me ei võimalda Teile pikendatud juurdepääsu Teie Kasutajakontole, kui Leping
on lõpetatud põhjusel, mille eest vastutate Teie.
Juhul, kui Teil on tasuline Kasutajakonto ning me lõpetame ilma põhjuseta Teenuse
osutamise või vähendame oluliselt selle funktsionaalsust, teostame me Teile tagasimakse
vastavalt peatükis 8 sätestatud põhimõtetele.
Kumbki pool ei ole vastutav mis tahes kahjude eest, mis võivad kaasneda Teenuste
peatamise või lõpetamisega kooskõlas käesolevas peatükis sätestatuga. Lepingu
lõpetamine ei vabasta Teid siiski enne Lepingu lõppemist tekkinud kohustuste täitmise eest.
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11. Tarbija õigus lepingust taganeda
Kui Te olete tarbija õiguste direktiivi 2011/83/EU tähenduses tarbija, võite Te käesolevast
lepingust ilma põhjuseta taganeda 14 päeva jooksul, alates Lepingu sõlmimisest.
Kui Te olete otsustanud Lepingust taganemise õigust kasutada, siis palun teatage sellest
meile selgesõnalise avaldusega. Taganemise näidisvorm on kättesaadav meie Veebilehel,
kuid selle kasutamine ei ole kohustuslik ning Te võite meid teavitada taganemisõiguse
kasutamisest ka teistsuguse selgesõnalise avaldusega.
Taganemisavaldus tuleb saata Folderit OÜ nimele aadressile Uus-Tatari tn 2a-10, Tallinn
10139, Eesti või saata meie e-posti aadressile info@folderit.com. Te võite meid teavitada
taganemisest ka elektrooniliselt meie Veebilehel ning sellisel juhul saadame me Teile
viivitamatult kinnituse avalduse kättesaamise kohta Teie e-posti aadressile, mille Te
registreerimisvormil meile andsite.
Lepingust taganemine on kehtiv, kui Te olete avalduse meile ära saatnud enne taganemise
tähtaja lõppu, isegi kui see jõuab meieni hiljem.
Kehtiva taganemise korral sulgeme me Teie Kasutajakonto ja tagastame Teile viivitamatult,
kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul Teie avalduse kättesaamisest, kõik Teie poolt Lepingu
alusel tehtud maksed. Juhul, kui Te olete tellimust tehes väljendanud selgelt tahet alustada
meie tasuliste Teenuste kasutamist enne taganemistähtaja lõppu, on Teil kohustus maksta
siiski Teenuste eest kuni päevani, mil Te saatsite meile oma taganemisavalduse; see
tähendab, et me tagastame teile üksnes proportsionaalse osa Teie maksetest, võttes
arvesse tellimuse kogu mahtu.

12. Vastutuse välistused
TE KINNITATE, ET SAATE TÄIELIKULT ARU JA NÕUSTUTE SELLEGA, ET KASUTATE
MEIE TEENUSEID OMAL VASTUTUSEL. Folderit PAKUB TEENUST ”NII NAGU ON” JA
”NII NAGU VÕIMALDATUD” PÕHIMÕTTEL.
ME EI ANNA MINGIT KINDLUST (i) ET TEENUSTE, TOODETE JA INFORMATSIOONI
KVALITEET VASTAB TEIE NÕUDMISTELE JA OOTUSTELE; või (ii) ET TEENUS TOIMIB
KATKESTUSTETA, AJAKOHASENA, TURVALISENA VÕI VIGADEST VABANA
VEAD JA PUUDUSED PARANDATAKSE.
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ME VÕIME AVALDADA LINKE TEISTELE VEEBILEHTEDELE JA ALLIKATELE, KUI ME EI
V Õ TA M I N G I T VA S T U T U S T V I I D AT U D V E E B I L E H T E D E V Õ I A L L I K AT E
KÄTTESAADAVUSE EGA ÕIGSUSE EEST. VIIDATUD VEEBILEHTED JA ALLIKATE
KASUTAMINE TOIMUB TEIE ENDA ÄRANÄGEMISEL JA ON TEIE ENDA RISK.
MIS TAHES ALLA LAETUD VÕI MUUL VIISIL MEIE TEENUSE VÕI TARKVARA
KASUTAMISE ABIL SAADUD SISU KASUTAMINE TOIMUB SAMUTI TEIE ENDA
ÄRANÄGEMISEL JA VASTUTUSEL NING ON TEIE ENDA RISK.

13. Vastutuse piirangud
Folderit VÕTAB TÄIELIKU VASTUTUSE KAHJUDE EEST, MILLE ON Folderit VÕI TEMA
TÖÖTAJAD PÕHJUSTANUD TAHTIKULT VÕI RASKEST HOOLETUSEST.
MUUDEL JUHTUDEL ON FolderitI VASTUTUSE MAKSIMAALNE ULATUS 20 EUROT VÕI
TEIE POOLT 12 KUU JOOKSUL FolderitILE MAKSTUD SUMMAD VAIDLUSALUSE
TEENUSE EEST.
PALUN ARVESTAGE SIISKI, ET TE EI TOHI KASUTADA MEIE TEENUSEID SEOSES
TEGEVUSTEGA, KUS TEENUSE RIKKED VÕIVAD PÕHJUSTADA SURMA VÕI
VIGASTUSI, KESKKONNAKAHJU VÕI MATERIAALSET KAHJU. JUHUL KUI TE SEDA
TEETE, EI SAA FolderitI LUGEDA VASTUTAVAKS SELLISTE VÕIMALIKE TAGAJÄRGEDE
JA KAHJUDE EEST.

14. Vääramatu jõud
Kumbki pool ei vastuta vastavalt käesolevatele Tingimustele viivituste, katkestuste või
kohustuste täitmata jätmise ega andmete kadumise eest, kui selle põhjuseks on sündmus,
mida mõistlikult ei olnud võimalik mõjutada, kuid üksnes seni, kuni vastav sündmus esineb.
Vääramatu jõu asjaolud sisaldavad (i) tarkvara ja muid programmeerimisega seotud rikkeid,
(ii) loodusjõud, või (iii) mis tahes muu põhjus, mis ei ole mõistlikult poolte kontrolli alla ning
mis tekib poolte tahtest ja hoolest sõltumatult, sealhulgas alltöövõtjate rikkumised. Selleks,
et pool saaks vastutusest vabastamise tingimusele tugineda, peab ta sellest teisele poolele
viivitamatult kirjalikult teada andma, esitades kogu info sündmuse kohta, millele soovitakse
tugineda.
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15. Kohaldatav õigus
Te annate nõusoleku, et käesolevatele Tingimustele, nende tõlgendamisele ja kõikidele Teie
ja Folderit vahelistele vaidlustele seoses Lepinguga kohaldatakse Eesti õigust.
Juhul, kui Te olete tarbija, ei mõjuta käesolev kohaldatava õiguse kokkulepe Teie õigust
tugineda oma elukohariigi tarbijakaitse seadusandluse sätetele.

16. Vaidluste lahendamine
Enne ametliku nõude esitamist Folderit vastu nõustute Te esmalt otsima lahendust
läbirääkimiste teel, võttes meiega ühendust e-posti teel info@folderit.com. Kui vaidlust ei ole
õnnestunud lahendada 15 päeva jooksul, on Teil õigus algatada ametlik menetlus. Me
lubame käituda samal viisil oma nõuete puhul Teie vastu.
Te annate nõusoleku, et kui vaidluse lahendamine ülal kirjeldatud viisil läbirääkimiste teel
ebaõnnestub, lahendatakse kõik vaidlused seoses käesolevate Tingimustega või
Teenustega Tallinna linnas asuvates Eesti kohtutes.
Juhul, kui Te olete tarbija ning Te ei nõustu läbirääkimiste käigus Folderit poolt pakutava
lahendusega, on Teil õigus esitada ka tasuta kaebus kohtuvälisele vaidluste lahendamise
organile ehk Tarbijakaitseameti juures asuvale Tarbijavaidluste komisjonile (kontaktid
kättesaadavad: http://www.komisjon.ee/). Juhul kui Teie elukoht on Euroopa Liidus, on Teil
võimalik otsida abi ka oma kodukohariigi Euroopa tarbijakaitsekeskusest või kasutada
veebipõhist vaidluste lahendamise keskkonda (ODR) http://ec.europa.eu/consumers/odr/
vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele nr. 524/2013 tarbijavaidluste
internetipõhise lahendamise kohta.
Te nõustute esitama kõik nõuded seoses käesolevate Tingimuste ja Teenustega hiljemalt
ühe aasta jooksul arvates nõudeõiguse tekkimise hetkest. Lühendatud aegumistähtaeg ei
kehti siiski juhul, kui Te olete tarbija, samuti juhul, kui tegemist on tahtliku rikkumisega, ning
sellisel juhul tuleneb aegumistähtaega kohaldatavast õigusest.
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17. Muud sätted
Käesolevad Tingimused kohalduvad seadusega lubatud maksimaalses ulatuses. Juhul, kui
mõni Tingimuste säte osutub mittetäidetavaks või tühiseks, siis ei mõjuta see teisi sätteid.
Me asendame kehtetu tingimuse sarnase tingimusega, mis on kohaldatava õiguse alusel
rakendatav, ning juhindume seejuures Lepingu kui terviku olemusest.
Käesolevad Tingimused on koostatud inglise keeles, mis on ülimuslik Tingimuste
muukeelsete versioonide suhtes, mida me võime oma Veebilehel informatiivsetel
eesmärkidel avaldada. Inglise keel on ka suhtluskeel Teie ja Folderit vahel. Me võime, aga
meil ei ole kohustust suhelda Teiega ka mis tahes muus keeles, mida Te valdate.
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