
 

 

 
HUEN KÄYTTÖEHDOT 
 

Kiitos, että valitsit Philips Hue Bluetooth -tuotteen (”Tuote”). 
Tuotteen avulla saat käyttöösi Tuotteen hallintaan ohjaukseen ja huoltoon liittyviä palveluja. Tuotetta voi 
ohjata Signifyn toimittamalla mobiililaitteessa (kuten matkapuhelimessa, tablettitietokoneessa tai 
muussa liitetyssä laitteessa) käytettävällä sovelluksella (”Sovellus”). Sovelluksen lisäksi Tuotetta voi 
ohjata paikallisesti tai etätoiminnoin liittämällä se Hue-siltaan tai yhteensopivaan kolmannen osapuolen 
laitteeseen tai sovellukseen.  
 
Lisäksi sivuston meethue.com kautta voit: i) hallita Tuotetta; ii) rekisteröityä ja määrittää käyttäjätilisi 
asetukset, iii) käyttää muita sivuston ominaisuuksia (”Sivusto”). 
 
Tuotteesta, Sovelluksesta, Hue-tilistä, Sivustosta ja Tuotteeseen sisältyvästä ohjelmistosta sekä siihen 
julkaistavista päivityksistä (”Tuoteohjelmisto”) käytetään yhteisnimitystä (”Palvelut”). Huomaa, että 
Sovelluksella Tuotetta voi käyttää  vain kodin sisäpuolella Paikallinen käyttö”).  
 
Käyttämällä Hue-siltaa tai sopivaa kolmannen osapuolen laitetta tai sovellusta voit ohjata Tuotetta myös 
kodin ulkopuolelta. Tämä edellyttää Hue-tiliin liitettyä Hue-siltaa tai yhteensopivaa kolmannen 
osapuolen laitetta tai sovellusta (”Etäkäyttö”). On tärkeää huomata, että kerättävät tiedot vaihtelevat 
sen mukaan, onko kyseessä Paikallinen käyttö vai Etäkäyttö. Lisätietoja on saatavilla 
tietosuojailmoituksessa. 
 
Jotta voit käyttää Palveluja, joita Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656AE, 
Eindhoven, Alankomaat (”Signify” tai ”me”) tarjoaa, sinun on: 
 

a. luotava Palvelun käyttöä varten käyttäjätili (”Hue-tili”) ja hyväksyttävä jäljempänä määritetyt 
Palvelujen käyttöehdot (”Ehdot”); 

b. hyväksyttävä Sivusto ja Sovellus Signifyn viralliseksi tiedonantokanavaksi esimerkiksi 
ilmoitettaessa kyseisten Palvelujen tai Palveluja koskevien Ehtojen muutoksista (”Virallinen 
tiedonanto”); 

c. ladattava Sovellus Sivustossa ilmoitetulla tavalla;  
d. aktivoitava Palvelut käyttöön liittämällä Tuote käyttöohjeissa ilmoitetulla tavalla;  
e. hyväksyttävä, että Palvelut ovat riippuvaisia infrastruktuuri-/järjestelmävaatimuksista ja 

kolmansien osapuolten (kuten internet-palveluntarjoajan tai operaattorin) palvelujen 
saatavuudesta riippumatta siitä, onko sopimuksen tekijänä sinä vai Signify; 

f. otettava huomioon, ettet pysty ohjaamaan Tuotetta, jos et luo Hue-tiliä.  
 

 
Nämä Ehdot muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen, ja käyttämällä Palveluja sitoudut 
noudattamaan näitä Ehtoja. Tuotteeseen liittyvien Palvelujen käyttöön sovelletaan näitä Ehtoja. 
 
JOS SINULLA EI OLE OLLUT MAHDOLLISUUTTA LUKEA NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA OSTAESSASI 
TUOTTEEN ETKÄ HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA LUETTUASI NE, SINULLA ON OIKEUS SAADA TÄYSI 
HYVITYS TUOTTEESTA MAKSAMASTASI HINNASTA, KUN PALAUTAT KÄYTTÄMÄTTÖMÄN 
TUOTTEEN JA SEN OSTOTOSITTEEN 30 PÄIVÄN KULUESSA OSTOPÄIVÄSTÄ. 
 
Asiakaspalvelu: Jos sinulla on Tuotteeseen, Palveluihin tai näihin Ehtoihin liittyviä kysymyksiä tai 
huolenaiheita, ota yhteyttä Signifyn asiakaspalveluun. Ulkopuolinen alustatoimittaja ei vastaa 
Sovelluksesta eikä sen sisällöstä. Tämän vuoksi mahdolliset kysymykset, tukipyynnöt, Tuotetta 
koskevat vaateet ja Palveluihin liittyvät kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia koskevat vaateet 
on esitettävä ainoastaan Signifylle. 
 
 
 
 
Yleistä 
 
Tuotteeseen liittyvä takuu kattaa ostamasi Tuotteen (”takuu”). Nämä ehdot eivät heikennä mitään 
asuinmaassasi voimassa olevia kuluttajan lakisääteisiä takuuoikeuksia. 



 

 

 
Keskeyttäminen, lakkauttaminen ja lopettaminen 
 
Nämä Ehdot ovat täysimittaisesti voimassa niin kauan kuin käytät Palveluja tai kunnes ne lakkautetaan 
näissä Ehdoissa määrätyllä tavalla. Signify voi milloin tahansa (a) keskeyttää tai lopettaa oikeutesi 
käyttää Palveluja tai (b) lakkauttaa nämä Ehdot sinun osaltasi, jos Signify katsoo vilpittömässä mielessä, 
että olet käyttänyt Palveluja näiden Ehtojen vastaisesti. Lakkauttamisen jälkeen sinulla ei ole enää 
oikeutta käyttää Palveluja. 
 
Signify pidättää itselleen oikeuden Palvelujen tai niiden osan muokkaamiseen, keskeyttämiseen tai 
lopettamiseen milloin tahansa riippumatta siitä, onko asiasta ilmoitettu erikseen. Hyväksyt, että Signify 
ei ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle edellä mainitun oikeuden käyttämisestä. 
 
Tuen päättyminen 
 
Tuotetuen päättymisestä on saatavilla tietoa meethue.com-sivustolla..  
 
Käyttäjätili ja sen käyttöönotto / poistaminen käytöstä 
 

(a) Voit luoda käyttäjätilin ja käyttää Palveluja vain, jos hyväksyt ja noudatat näitä Ehtoja ja 
soveltuvaa lainsäädäntöä. Jos olet alle 13-vuotias, Palvelujen käyttö on ehdottomasti kielletty 
ja vastoin näitä Ehtoja. 

(b) Suostut (a) antamaan virheettömästi kaikki yhteystiedot ja muut Signifyn pyytämät tiedot sekä 
ilmoittamaan Signifylle heti tietojen muutoksista; (b) pitämään käyttäjätilisi kirjautumistiedot ja 
kaiken käyttäjätiliisi liittyvän toiminnan luottamuksellisina.  

(c) Voit halutessasi poistaa käyttäjätilin käytöstä tai poistaa sen kokonaan meethue.com-sivustolla. 
Sivustolta löytyy lisätietoja käyttäjätilin käytöstä poistamisen ja kokonaan poistamisen 
seurauksista.  

(d) Signify pidättää itselleen oikeuden rajoittaa tietyllä laitteella luotavissa olevien Hue-tilien määrää 
sekä Hue-tiliin liitettävissä olevien laitteiden määrää. 
 

Käyttöoikeus  
 
Signify myöntää sinulle ei-siirrettävän, ei-yksinomaisen, rajoitetun oikeuden (ei oikeutta alilisensointiin) 
Palvelujen käyttämiseen asentamalla Sovellus ja käyttämällä sitä Tuotteen kanssa vain määritetyssä 
kannettavassa mobiililaitteessa (esimerkiksi iPhone, iPad tai Android-älypuhelin), joka on rekisteröity 
(sinun tai jonkun muun) omistamaan käyttäjätiliin näiden Ehtojen mukaisesti. Tämä käyttöoikeus on 
sinun ja Signifyn välinen, ja se koskee myös Tuotteeseen sisältyvää ohjelmistoa (ja sen päivityksiä). 
 
Automaattiset ohjelmistopäivitykset 
 
Signify tai valtuutettu kolmas osapuoli voi toimittaa ohjelmistopäivityksiä tai muuttaa ohjelmistoa sujuvan 
Palvelun takaamiseksi. Tällainen muutos voidaan tehdä etätoimintona ilman erillistä ilmoitusta. 
Päivityksiin ja muutoksiin sovelletaan ohjelmistoa koskevia ehtoja. Jos et halua tällaisia päivityksiä, 
käytettävissäsi ei ole muuta mahdollisuutta kuin lopettaa Palvelujen käyttö kokonaan. Signify voi 
ilmoittaa kriittisistä päivityksistä sähköpostiosoitteeseesi.  
 
Rajoitukset 
 
Sitoudut siihen, (a) ettet käytä Palveluja minkään lain, määräyksen tai tuomioistuimen päätöksen 
vastaisesti tai mihinkään laittomaan tai loukkaavaan tarkoitukseen, (b) että käytät Palveluja vain Signifyn 
tarkoittamalla tavalla, (c) ettet käytä Palveluja tavalla, joka voi vahingoittaa Signifyta, sen 
palveluntarjoajia tai muita henkilöitä, (d) ettet julkaise uudelleen, jäljennä, jaa, näytä, julkaise tai lähetä 
mitään Palvelujen osaa, (e) ettet suorita toimia, joiden tarkoituksena on tuoda viruksia, matoja, vikoja, 
troijalaisia, haittaohjelmia tai muita vahingoittavia ominaisuuksia Tuotteeseen tai Palveluihin tai poistaa 
Tuote, Palvelut tai muiden loppukäyttäjien laitteet käytöstä, (f) ettet kierrä tai yritä heikentää Tuotteen, 
Palvelujen tai muiden loppukäyttäjien laitteiden tietoturvaa tai poista niitä käytöstä, (g) ettet selvitä 
Tuotteen tai Palvelujen valmistustapaa tai pura tai hajota niitä, paitsi jos sovellettavassa laissa 
nimenomaisesti kielletään edellä mainittu rajoitus,  (h) että noudatat Signifyn muita kohtuullisia 
vaatimuksia tai rajoituksia, jotka on kuvattu tarkemmin meethue.com-sivustossa, (i) ettet salli muiden 



 

 

suorittaa edellä mainittuja kiellettyjä toimia. Huomaa, että Palveluja ja Tuotetta ei saa käyttää valvontaan 
tai muihin vastaaviin tarkoituksiin.  
 
 
Avoin lähdekoodi 
 
Tietyt Palveluihin sisältyvät (Sovelluksessa tai Sivustolla ilmoitetut) itsenäisen, kolmannen osapuolen 
koodin osat ovat avoimen lähdekoodin lisenssien alaisia. 
 
Tietosuojailmoitus 
 
Palvelujen käyttöä koskeva tietosuojaseloste on saatavilla meethue.com-sivustossa. Tätä selostetta 
voidaan muuttaa aika ajoin, joten lue se säännöllisesti ja tarkasti. 
 
Maksut ja maksulliset päivitykset 
 
Signify antaa Palvelut käyttöösi maksutta. Signify voi kuitenkin päättää tarjota lisäpalveluja (”Maksulliset 
päivitykset”) maksua vastaan. Signify ilmoittaa, jos jokin Palvelu tarjotaan vastaisuudessa maksullisena. 
Voit silloin jatkaa tarjottujen Palvelujen käyttöä maksutta, jos se on mahdollista, valita ilmoitetun maksun 
mukaisen Maksullisen päivityksen tai lopettaa 
Palvelun käytön. 
 
Käyttäjän sisältö 
 
Sinulla voi olla mahdollisuus luoda tai ladata sisältöä Palvelujen kautta (”Käyttäjän sisältö”), jolloin päätät 
itse, mikä sisältö on julkisesti saatavilla. Haluamme, että sinä ja muut voitte nauttia Palvelujen käytöstä, 
joten älä käytä Palvelujamme epäsopivalla tavalla (esimerkiksi epäsiveellisesti, lakeja ja määräyksiä 
rikkoen, loukkaavasti, syrjivästi tai toisen oikeuksia, muun muassa immateriaalioikeuksia, loukaten). 
 
Signify ei toimita Käyttäjän sisältöä eikä kannata siinä esitettyjä mielipiteitä, suosituksia tai neuvoja. Kun 
jaat sisältöä, voimme käyttää sitä myös omiin tarkoituksiimme, mukaan lukien kaupallisiin tarkoituksiin. 
Jos et halua, että näin tapahtuu, ole huolellinen jakamasi sisällön suhteen. 
 
Kolmannet osapuolet ja kolmannen osapuolen maksut 
 
Jos sallit Tuotteen ohjaamisen kolmannen osapuolen laitteen tai sovelluksen avulla, hyväksyt, että 
siihen sovelletaan kolmannen osapuolen ehtoja.  
On mahdollista, että käyttäessäsi Palveluja käytät myös kolmannen osapuolen palvelua, lataat 
kolmannen osapuolen ohjelmiston tai ostat kolmannen osapuolen toimittamia tuotteita. Näihin 
kolmannen osapuolen palveluihin ja tuotteisiin voidaan soveltaa niiden omia, näistä Ehdoista erillisiä 
sääntöjä ja rajoituksia, joita sinun on noudatettava kolmannen osapuolen suhteen.  
 
Hyväksyt, että vastaat kaikista sen kolmannen osapuolen, kuten internet-palveluntarjoajan tai 
matkapuhelinoperaattorin, veloittamista maksuista, jonka vaatimusten mukaisesti voit käyttää palveluja. 
 
Omistusoikeus ja immateriaalioikeudet 
 
Signify omistaa kaikkien Palveluissa näkyvien materiaalien ja sisältöjen tekijänoikeudet, tavaramerkit, 
palvelumerkit ja ulkoista ilmiasua koskevat oikeudet. Tällaisten materiaalien ja sisältöjen jäljentäminen, 
muokkaaminen, johdannaisteosten tai kehyslinkkien luominen niistä, näyttäminen, suorittaminen, 
julkaiseminen, jakaminen, levittäminen, välittäminen, lähettäminen tai kierrättäminen kolmannelle 
osapuolelle (mukaan lukien materiaalin näyttäminen tai jakaminen kolmannen osapuolen sivustolla) 
ilman Signifyn ennalta antamaa kirjallista lupaa on kielletty, lukuun ottamatta Palvelujen käyttöä niiden 
aiottuun tarkoitukseen. Signify pidättää itselleen kaikki oikeudet, joita ei ole muutoin nimenomaisesti 
myönnetty näissä Ehdoissa. 
 
Jos lähetät kommentin, ehdotuksen tai muuta Palveluihin liittyvää materiaalia (”Palaute”) Signifylle 
(laiton sisältö pois luettuna), luovutat täten kaikki tällaisen Palautteen omistusoikeudet Signifylle ja 
hyväksyt, että meillä on oikeus ottaa käyttöön ja käyttää Palautetta haluamallamme tavalla ilman 
rajoituksia ja ilman minkäänlaisia sinua koskevia luottamuksellisuuteen, tekijään tai korvaukseen liittyviä 



 

 

velvollisuuksia, tai myönnät Signifylle oikeuden käyttää Palautetta rajoituksetta siltä osin kuin edellä 
esitetty katsotaan pätemättömäksi. 
 
Tuoteohjelmistoa ei myydä sinulle, vaan saat siihen käyttöoikeuden. Ehdoissa sinulle myönnetään 
ainoastaan oikeus käyttää Tuoteohjelmistoa, etkä saa minkäänlaisia nimenomaisia tai epäsuoria 
oikeuksia Tuoteohjelmistoon näissä käyttöehdoissa mainittujen oikeuksien lisäksi. Signify ja sen 
lisenssinantajat pidättävät itsellään kaikki omistusoikeudet ja muut oikeudet Tuoteohjelmistoon, mukaan 
lukien kaikki siihen sisältyvät ja liittyvät patentit, tekijänoikeudet, liikesalaisuudet ja muut 
immateriaalioikeudet. Tuoteohjelmisto on tekijänoikeuslakien, kansainvälisten sopimusten ja muiden 
immateriaalioikeuksia koskevien lakien suojaama. Ellei näissä Ehdoissa toisin määrätä, et saa vuokrata, 
alilisensoida, myydä, luovuttaa, lainata tai muulla tavoin siirtää Tuoteohjelmistoa. Et saa poistaa tai 
tuhota mitään tuotetunnisteita, tekijänoikeusilmoituksia tai muita omistusoikeusmerkintöjä tai -rajoituksia 
Tuotteesta. 
 
Takuun poissulkeminen 
 
Tavoitteemme on tarjota mahdollisimman hyvä palvelukokemus. HUOMAA KUITENKIN, ETTÄ 
VOIMME TARJOTA PALVELUT VAIN ”SELLAISENAAN” JA ”SELLAISINA KUIN NE OVAT 
SAATAVILLA” JA ETTEI PALVELUJEN OIKEA-AIKAISUUTTA TAI NIISTÄ SAATAVIEN TULOSTEN 
LUOTETTAVUUTTA VOIDA TAATA. Tämä johtuu muun muassa siitä, että Palvelujen saatavuus riippuu 
myös ulkoisista tekijöistä, joita ovat esimerkiksi käytettävä tietokone, mobiililaite, kodin johdotus, Wi-Fi-
verkko, internet-palveluntarjoaja ja matkapuhelinoperaattori tai muu kolmannen osapuolen palvelu, 
johon Signify ei voi vaikuttaa. Signify ei sen vuoksi voi taata Palvelujen suhteen seuraavaa: saatavuus, 
käytettävyysaika, tulosten tarkkuus, tietojen tarkkuus, tietojen tallennus, käytettävyys kaikissa maissa, 
mahdollisten ilmoitusten luotettavuus, säästöjen tai muiden rahallisten etujen tietty taso. 
 
Vastuunrajoitus 
 
Vaikka luotamme Palveluumme, on aina mahdollista, että kaikki ei toimi odotetulla tavalla. Jos Palvelu 
ei toimi tai sisältöä häviää, olemme siitä vilpittömästi pahoillamme. Ymmärrämme, että tällainen tilanne 
on erittäin ikävä ja epämiellyttävä. Valitettavasti EMME KUITENKAAN VOI HYVÄKSYÄ 
MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA, POIS 
LUKIEN SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN PAKOTTAVIEN SÄÄNNÖSTEN MUKAINEN 
MINIMIVASTUU. VASTUUMME RAJOITTUU JOKA TAPAUKSESSA PALVELUJEN YHTEYDESSÄ 
MAKSETTUJEN MAKSUJEN MÄÄRÄÄN. JOS LAINSÄÄDÄNTÖ ESTÄÄ OIKEUSSUOJAKEINOJEN, 
KORVATTAVIEN VAHINKOJEN TAI VASTUUN RAJOITTAMISEN, SIGNIFYLLA ON OIKEUS 
SUURIMPIIN LAIN SALLIMIIN POISSULKEMISIIN JA RAJOITUKSIIN. 
 
 
Virallinen tiedonanto 
 
Voimme aika ajoin päivittää näitä Ehtoja, ja ilmoitamme silloin päivityksestä Virallisella tiedonannolla. 
Jos teemme johonkin Ehtojen kohtaan merkittävän muutoksen (olennainen muutos), voimme ilmoittaa 
muutoksesta näkyvämmin. Voimme esimerkiksi korostaa tilapäisesti Ehtojen uudet tai muutetut kohdat, 
julkaista Sivustossa tai rekisteröinti- tai kirjautumissivulla jonkin aikaa näkyvän ilmoituksen tai lisätä 
tilapäisesti sanan ”Päivitetty” Ehtojen otsikkoon ja/tai Ehtoihin viittaaviin hypertekstilinkkeihin. Joissain 
tapauksissa voimme myös lähettää sähköpostiviestin tai muun ilmoituksen muutoksista ja mahdollisista 
vaihtoehdoista tai toimista, jotka voit suorittaa ennen muutosten voimaantuloa. Jos et tee mitään tai jos 
jatkat Palvelujen, mukaan lukien Sivuston, käyttöä saatuasi tällaisen ilmoituksen tai hyväksyttyäsi 
ennakkohyväksyntää edellyttävät muutokset, se on osoitus siitä, että suostut näihin muutoksiin. 
 
Siirrettävyys ja erotettavuus 
 
Näitä käyttöehtoja ja niihin perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia ei voi siirtää eteenpäin. Jos 
tuomioistuin tai muu toimivaltainen elin toteaa jonkin käyttöehtojen kohdan jostain syystä 
pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, Ehtojen muut kohdat pysyvät 
täysimittaisesti voimassa. 
 
 
Sovellettava laki 



 

 

 
Näihin Ehtoihin ja niiden tulkintaan sovelletaan Alankomaiden lainsäädäntöä ottamatta huomioon sen 
lainvalintasäännöksiä. 
 
Lopuksi: 
 
Vakuutat ja takaat, (i) ettet asu maassa, jonka Yhdysvaltain hallitus 
on asettanut kauppasaartoon tai määrittänyt ”terrorismia tukevaksi” maaksi ja (ii) ettei sinua mainita 
missään Yhdysvaltain hallituksen kiellettyjen tai rajoitettujen osapuolten luettelossa. Myönnät lisäksi 
peruuttamattomasti 
Applelle oikeuden (jonka sen katsotaan hyväksyneen) panna nämä Ehdot sinun osaltasi täytäntöön 
kolmantena osapuolena olevana edunsaajana.  
 
Hyväksyt, ettei sinulla ole oikeutta viedä tai jälleenviedä Tuotetta tai Tuoteohjelmistoa suoraan tai 
epäsuorasti maahan, jonne vientiin tarvitaan Yhdysvaltain soveltuvien vientilakien tai -määräysten 
mukainen vientilupa tai muu Yhdysvaltain hallituksen hyväksyntä, ellet ole hankkinut tällaista lupaa tai 
hyväksyntää etukäteen. 


