
NAUTICS SAILMATE KÄYTTÖEHDOT  

Nautics Sailmate -palvelun (!Sailmate” tai !Palvelu”) loppukäyttäjän (”Käyttäjä”) on luettava ja 
hyväksyttävä nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) kokonaisuudessaan ennen Palvelun käytön 
aloittamista. Käyttöehdot muodostavat sopimuksen, jota Käyttäjä ja Palvelun tuottamisesta 
vastaava Nautics Oy (”Palveluntarjoaja”) sitoutuvat asiakassuhteessa noudattamaan. 

Palveluntarjoaja: 
Nautics Oy 
c/o Vesa Satama 
Nurmimäentie 17 C 
01260 VANTAA 
2292745-6 
www.sailmate.com 

1. Yleistä Palvelun käytöstä  

Sailmate on veneilijän henkilökohtaiseksi apuvälineeksi tarkoitettu suunnittelutyökalu, jota tulee 
käyttää vain täydentämään painettua merikarttaa ja navigointivälineistöä. Palvelu koostuu 
selainkäyttöisestä web-sovelluksesta ja mobiililaitteisiin ladattavasta mobiilisovelluksesta.  

PALVELU EI OLE VESILIIKENNELAIN TARKOITTAMA ASIANMUKAINEN MERIKARTTA TAI 
MERENKULKUJULKAISU, EIKÄ KÄYTTÄJÄ SAA LUOTTAA, ETTÄ PALVELU TOIMISI SELLAISENA.


PALVELU EI OLE TURVALLISUUSTUOTE EIKÄ SITÄ OLE TARKOITETTU EHKÄISEMÄÄN 
ONNETTOMUUKSIA. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY NIMENOMAISESTI JA YMMÄRTÄÄ, ETTÄ PALVELU EI OLE 
HÄTÄTILANTEEN HÄLYTYS- TAI VASTAUSJÄRJESTELMÄ, EIKÄ PALVELU TEE ILMOITUKSIA 
HÄTÄVIRANOMAISILLE TAI OTA YHTEYTTÄ TAI TAVOITA HÄTÄVIRANOMAISIA. KAIKKI 
HÄTÄTILANTEET TULEE KÄYTTÄJÄN ITSE ILMOITTAA ASIANOMAISILLE HÄTÄVIRANOMAISILLE. 

Palvelua ei saa käyttää muuhun kuin näissä Käyttöehdoissa määriteltyyn tarkoitukseen. Palvelua 
käytettäessä on noudatettava Suomen lakia, käyttöohjeita ja otettava huomioon käyttöohjeissa 
esitetyt varoitukset. Voimassa olevat käyttöohjeet (“Käyttöohje”) ovat luettavissa internet-
kotisivulla www.sailmate.com (”Kotisivu”). Palvelun sisältö on lähtökohtaisesti suomeksi ja 
englanniksi.  

2. Käyttöoikeus ja Käyttäjän tiedot 

Palveluun voi rekisteröityä Käyttäjäksi vain täysi-ikäinen ja muutoin täysivaltainen luonnollinen 
henkilö. Nämä Käyttöehdot astuvat voimaan osapuolia sitovasti silloin, kun Palveluntarjoaja antaa 
Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun. 

Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön, eikä henkilökohtaisia 
käyttäjätunnuksia saa luovuttaa muille. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua kaupallisiin tarkoituksiin.  

3. Veloitukset Palvelun käytöstä 

Palveluun rekisteröityminen on maksutonta. Palveluun kuuluu sekä maksuttomia että maksullisia 
palveluita. Käyttäjä voi halutessaan tilata Palveluun lisäominaisuuksia tai –sisältöä, joiden 
ajantasainen sisältö, hinnat ja muut ehdot on esitetty Kotisivulla (“Hinnasto”).  

Mikäli Käyttäjä tilaa maksullisia palveluita, niiden hinta veloitetaan tilaushetkellä. Tiettyyn 
käyttöoikeusjaksoon kohdistetut tilaukset veloitetaan ennen tilauskauden alkamista. Tilaus voi olla 
joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva.  

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa tilaus 14 päivän kuluessa tilauksesta ilmoittamalla siitä 
sähköpostiosoitteeseen tuki@nautics.fi Käyttöohjeissa esitettyjen ohjeiden mukaisesti. 

http://www.sailmate.com
https://www.sailmate.com
mailto:tuki@nautics.fi


4. Palvelun sisältö ja ylläpito 

Palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on (!as is”). Mikäli Palvelun toiminnassa ilmenee vika, 
Palveluntarjoaja pyrkii korjaamaan vian mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman nopeasti. 
Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa Palvelun sisällön ajantasaisuutta tai virheettömyyttä tai 
virheetöntä toimintaa eikä anna takuuta Palvelun ominaisuuksista. Hyväksymällä nämä ehdot 
Käyttäjä nimenomaisesti hyväksyy edellä sanotun ja sen, että Nautics ei myöskään voi olla 
vastuussa Palvelun sisällöstä, laadusta, toimivuudesta, yhteensopivuudesta, saatavuudesta, 
jatkuvuudesta eikä turvallisuudesta. Palvelussa voi myös olla keskeytyksiä. 


Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämiseksi vaadittavien laitteiden ja yhteyksien hankinnasta, 
niiden toimivuudesta, tietoturvasta ja yhteensopivuudesta Palvelun kanssa, sekä niiden 
asianmukaisesta suojauksesta ja tästä aiheutuvista kustannuksista.  

Palvelun merikartat ovat ns. rasterimuotoisia muuntamattomia kopioita Liikenne- ja 
viestintäviraston julkaisemista painetuista merikartoista, ja ne päivittyvät painettujen 
karttasarjojen julkaisujen mukaisesti. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun merikarttojen 
oikeellisuudesta eikä ajantasaisuudesta. Käyttäjän tulee huomioida Käyttöohjeiden erityiset 
huomiot Partiolaisten reittejä käytettäessä.  

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita Käyttäjälle tai 
tämän veneelle tai kolmannelle tai muutoin saattaa syntyä Palvelun käytön yhteydessä tai Palvelun 
käytön tai toimimattomuuden tai virheiden seurauksena. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä 
tarkoittaa muun muassa sitä, että Palveluntarjoaja ei ole vastuussa myöskään esimerkiksi tietojen 
katoamisesta eikä vahingoista, jotka johtuvat teknisten vikojen, huoltotöiden, päivitysten, 
tietoliikenneverkon, Internet-verkon katkosten tai muiden mahdollisten seikkojen aiheuttamista 
Palvelun toimintakatkoksista tai siitä, että Palvelua käyttäessään Käyttäjä on esimerkiksi ajautunut 
väärälle reitille tai ajanut karille. Palveluntarjoajan maksimivastuu rajoittuu kuitenkin aina 
summaan, jonka Palvelun Käyttäjä on maksanut Palveluntarjoajalle Palvelun käytöstä, mikäli 
pakottava lainsäädäntö ei toisin määrää.  

KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ PALVELUA YKSINOMAISESTI OMAN HARKINTANSA MUKAISESTI JA OMALLA 
VASTUULLANSA JA RISKILLÄNSÄ. PALVELU EI VÄHENNÄ TAI POISTA KÄYTTÄJÄN VASTUUTA 
NOUDATTAA SOVELTUVIA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSIÄ, SÄÄNTÖJÄ, LAKEJA TAI MUITA SÄÄNNÖKSIÄ 
TAI MÄÄRÄYKSIÄ TAIKKA KÄYTTÄJÄN VASTUUTA TOIMIA HUOLELLISESTI OMAISUUDELLE JA 
IHMISILLE AIHEUTUVAN VAHINGON VÄLTTÄMISEKSI. 

Kaikki oikeudet Palveluun ja sen eri versioihin kuuluvat Nautics Oy:lle, sen yhteistyökumppaneille tai 
lisenssinantajille.  

Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet, mukaan lukien myös muokkaus- ja oikeuksien siirto-
oikeus, Käyttäjän Palveluun luomaan aineistoon kuuluvat suoraan syntyhetkellä ja ilman erillistä 
siirtotoimea ja mitään korvausta Palveluntarjoajalle. Käyttäjällä on oikeus käyttää ja muokata 
luomaansa aineistoa vain Palvelussa ja vain Nauticsin salliman ajan verran. Nautics ei takaa, että 
Käyttäjän luomat aineistot ovat saatavilla jatkuvasti eikä vastaa missään tapauksessa niiden 
katoamisesta. 

Käyttäjä ei saa muuttaa Palvelua tai mitään sen osaa, eikä saa julkaista tai jakaa Palvelua tai sen 
kautta ladattua sisältöä kolmansille osapuolille.  

Käyttäjä voi ottaa yhteyttä asiakastukeen lähettämällä sähköpostin osoitteeseen tuki@nautics.fi. 
Yhteydenottoihin vastataan mahdollisimman pian.  

Nautics voi halutessaan päivittää ja muokata Palvelua, mutta ei ole velvollinen toimimaan näin. 
Nautics voi lakkauttaa Palvelun niin halutessaan.  

5. Palvelun tietosuoja 

Palveluntarjoaja käsittelee Palvelun välityksellä saatavia, Käyttäjää koskevia henkilötietoja 
kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla ja 
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Palveluntarjoajan omien tietosuojakäytänteiden mukaisesti. Voimassa oleva tietosuojaseloste on 
luettavissa Kotisivulla. 

Osa Palvelun ominaisuuksista edellyttää, että Käyttäjä suostuu mobiililaitteen sijaintitiedon 
sallimiseen ja käsittelyyn. Sijaintitiedon käsittelystä, sen tallennuksesta ja tarkkuudesta kerrotaan 
tarkemmin Käyttöohjeessa.  

6. Käyttöehtojen voimassaolo sekä muutokset Palvelussa ja hinnastossa  

Maksullisia palveluita tilanneella Käyttäjällä on lähtökohtaisesti oikeus käyttää sen veroista ja 
laatuista Palvelua Hinnaston mukaisin veloituksin tilausjakson ajan, kuin viimeisimmän tilausjakson 
alkaessa on sovittu. Palveluntarjoajan tekemät muutokset Hinnastoon tulevat voimaan seuraavan 
tilausjakson alkaessa. Vähäistä merkittävimmistä muutoksista Palvelun käyttöön tai sen 
ominaisuuksiin ilmoitetaan Käyttäjälle vähintään neljä (4) viikkoa ennen muutosten voimaan 
saattamista.  

Maksutonta Palvelun versiota käyttävällä Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään tiettyihin Palvelun 
ominaisuuksiin. Mikäli maksuton käyttöversio muuttuu tulevaisuudessa maksulliseksi tai sen 
ominaisuudet muuten muuttuvat merkittävästi, näistä muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle 
viimeistään neljä (4) viikkoa ennen muutosten voimaan saattamista. 

Palveluntarjoaja voi tehdä muutoksia Hinnastoon ja Palvelun ominaisuuksiin myös tilausjakson 
aikana. Mikäli Palvelun ominaisuuksiin tehdyillä muutoksilla on Käyttäjän Palvelun käyttöön 
huomattava vaikutus, voi hän irtisanoa asiakkuutensa ja voi pyytää Palveluntarjoajaa 
palauttamaan se osa Käyttäjän maksamasta maksusta, joka kohdistuu loppuosaan 
voimassaolevasta tilausjaksosta.  

Maksullisen tilausjakson tilanneeseen Käyttäjään sovelletaan sitä versiota näistä Käyttöehdoista, 
jotka olivat voimassa sillä hetkellä, kun Käyttäjän viimeisin tilausjakso käynnistyi. Maksutonta 
Palvelun versiota käyttävään Käyttäjään sovelletaan aina ajantasaisimpia Kotisivulla saatavilla 
olevia Käyttöehtoja. 

Näitä Käyttöehtoja voidaan muuttaa Palveluntarjoajan toimesta. Käyttöehtojen muutoksista 
tiedotetaan erikseen sopivaksi katsottavalla tavalla. Jos Käyttäjä jatkaa Palvelun käyttämistä sen 
jälkeen, kun häntä on informoitu muuttuneista käyttöehdoista, hänen katsotaan hyväksyneen 
muutetut ehdot. Voimassa olevat Käyttöehdot ovat luettavissa Kotisivulla.  

Jos Käyttäjä on kieltänyt Palvelua koskevan kommunikoinnin tai päättänyt Sailmate-uutiskirjeen 
tilauksen, ei Palveluntarjoaja voi lähettää tämän kohdan mukaisia ilmoituksia.  

Jos Käyttäjä rikkoo näitä Käyttöehtoja, Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa Käyttäjän 
tilaussopimus ja päättää hänen käyttöoikeutensa Palveluun sekä käyttää kaikkia muita Nauticsille 
saatavilla olevia oikeussuojakeinoja, kuten oikeutta vaatia vahingonkorvausta.  

Näitä ehtoja on viimeksi muutettu 30.5.2022. 

7. Sovellettava laki 

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset  ja YK:n 
Yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista. Osapuolten väliset 
riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.  

8. Muut ehdot  

Jos jokin Käyttöehtojen kohta todettaisiin pätemättömäksi, se ei vaikuta muiden kohtien 
voimassaoloon. Pätemätöntä kohtaa tulee tulkita siten, että alkuperäisen ehdon tarkoitus säilyy 
lain sallimasti mahdollisimman pitkälti.  

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää näiden Käyttöehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa 
kolmannelle osapuolelle ja oikeus käyttää alihankkijoita niin halutessaan.  

 



NAUTICS SAILMATE TERMS AND CONDITIONS  

The end-user (“User”) of Nautics Sailmate service (“Sailmate” or “Service”) must read and agree 
to these terms and conditions (“Terms and Conditions”) in their entirety before starting to use the 
Service. The Terms and Conditions form an agreement between Nautics Oy, who is responsible for 
providing the Service (“Service Provider”), and the User.  

Service Provider:  
Nautics Oy 
c/o Vesa Satama 
Nurmimäentie 17 C 
01260 Vantaa, Finland 
Business ID: 2292745-6 
www.sailmate.com 

1. General on the use of the Service 

Sailmate is a planning tool intended to be a personal aid to a boater, and should only be used to 
supplement the printed nautical charts and navigational equipment. The Service consists of a 
browser-based web application and a mobile application, which is downloadable to mobile devices. 


THE SERVICE IS NOT A RELEVANT NAUTICAL CHART OR NAUTICAL PUBLICATION MEANT BY 
THE FINNISH WATER TRAFFIC ACT, AND THE USER MUST NOT RELY ON THAT THE SERVICE 
WOULD FUNCTION AS SUCH. 


THE SERVICE IS NOT A SAFETY PRODUCT, AND IT IS NOT MEANT TO PREVENT ACCIDENTS. THE 
USER SPECIFICALLY ACCEPTS AND UNDERSTANDS THAT THE SERVICE IS NOT AN ALARM OR 
RESPONSE SYSTEM FOR EMERGENCY SITUATIONS, AND THE SERVICE DOES NOT SEND 
NOTIFICATIONS TO EMERGENCY AUTHORITIES AND THE SERVICE DOES NOT CONTACT OR 
REACH EMERGENCY AUTHORITIES. THE USER ITSELF MUST NOTIFY ALL EMERGENCY 
SITUATIONS TO THE EMERGENCY AUTHORITY IN QUESTION. 


The Service may not be used for any other purposes than those specified in these Terms and 
Conditions. When using the Service one must comply with Finnish law, the user guide and take into 
account the warnings expressed in the user guide. The valid user guide (“Manual”) is available 
online on homepage at www.sailmate.com (“Homepage”). The content of the Service is primarily in 
Finnish and in English.  

2. Right to Use and User’s Information 

Only a legally competent adult natural person may register as a User for the Service. When the 
Service Provider gives the User a right to use the Service, these Terms and Conditions come into 
effect and are legally binding on the parties.  

The Service is meant for the User’s personal use and the User is not allowed to disclose its 
personal username to others. The User may not use the Service for commercial purposes.  

3. Charges for the use of the Service 

Registering to the Service is free of charge. The Service includes both free of charge and 
chargeable services. The User can choose to order optional features or content to the Service. The 
current content, the prices and other conditions of the optional features and content are presented 
in the Homepage (“Price list”).  

In case the User orders chargeable services, their price is charged at the time of the order. Orders 
concerning a certain period are charged before the start of the subscription period. The order can 
be either for a fixed period or a subscriotion valid until further notice.  

The User has a right to cancel the order within 14 days of the order by notifying about it by e-mail 
to email address tuki@nautics.fi according to the instructions given in the Manual.  
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4. Content and maintenance of the Service 

The Service is provided “as is”. In case of an error in the operation of the Service, the Service 
Provider seeks to fix the error, if reasonably possible, as soon as possible. However, the Service 
Provider does not guarantee that the content of the Service is up-to-date or error-free, or that the 
operation of the Service is error-free. The Service Provider does not provide any warranty for the 
features of the Service. By accepting these conditions, the User specifically accepts the above-
mentioned and that Nautics shall not be held liable for the content, quality, functionality, 
compatibility, availability, continuity or safety of the Service. There may also be interruptions in the 
Service.   

The User itself is responsible for the procurement of devices and the connections needed for the 
use of the Service, and for the devices and connections to be functional, secure and compatible 
with the Service, and for their proper protection and for the resulting costs.  

The nautical charts of the Service are so called unaltered copies in raster format of the printed 
nautical charts published by Finnish Transport and Communications Agency. The charts update in 
accordance with the publications of the printed chart series. The Service Provider is not responsible 
for the validity or up-to-dateness of the nautical charts in the Service. The User has to take into 
account the special notices in the Manual while using the Scout routes.   

The Service Provider is not responsible for any direct or indirect damage or damages that may 
occur to the User or its boat or third party or otherwise in connection with the use of the Service or 
as a result of use, malfunction or error of the Service. For the sake of clarity it is stated that this 
means among other things that the Service Provider is also not liable for any loss of data or any 
damage caused by technical faults, maintenance work, updates, communications network, any 
interruptions in the Service (whether caused by disturbances in internet network or by any other 
reason), or the User for example drifting to a wrong route or hitting the ground while using the 
Service.  The maximum liability of the Service Provider is always limited to the amount that the 
User has paid to the Service Provider for the use of the Service, provided that mandatory 
legislation does not stipulate otherwise.  

THE USER USES THE SERVICE BASED ON HIS OR HER OWN DELIBERATION AND AT HIS OR HER 
OWN RISK. THE SERVICE DOES NOT DECREASE OR REMOVE THE USER’S LIABILITY TO COMPLY 
WITH APPLICABLE LAWS, ORDERS FROM PUBLIC AUTHORITIES, RULES OR OTHER PROVISIONS 
OR ORDERS OR THE USER’S RESPONSIBILITY TO ACT CAREFULLY TO AVOID PERSONAL INJURY 
AND DAMAGE TO PROPERTY.  

All rights in and to the Service and its versions belong to Nautics Oy, its partners or licensors.  

Title and all intellectual property rights, including also the right to modify and to transfer rights 
further, in and to all data and material created by the User to the Service belong directly to the 
Service Provider as of the moment of their creation and without a separate transfer transaction 
and without any compensation to be paid by the Service Provider. The User has a right to use and 
edit the data and material it has created only in the Service and only for the time that Nautics 
allows to do so. Nautics does not guarantee that the data and material created by the User is 
constantly available and is in no case liable for any loss of the data or material.  

The User is not allowed to change the Service or any of its components or parts or publish or share 
the Service or contents downloaded through it to third parties.  

The User may contact customer support by sending an e-mail to address tuki@nautics.fi. The 
contact requests will be answered as soon as possible.  

Nautics may at its sole discretion update and modify the Service, but is not obligated to do so. 
Nautics may at its sole discretion close down the Service.  

5. The data protection of the Service 

The Service Provider processes the Users´s personal data, which is obtained through the Service, 
in a manner allowed and obligated by the current personal data legislation in force, and in 
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accordance with the Service Provider’s own privacy policies. The current privacy policy in is 
available on the Homepage. 

Certain features of the Service require that the User accepts, that the mobile device’s location data 
is used and processed. There is more detailed information available in the Manual concerning 
processing, saving and the accuracy of the location data.  

6. Validity of the Terms and Conditions and changes in the Service and the price list 

A User who has ordered chargeable services has in principle the right to use equal and same 
quality Service as has been agreed at the start of the latest subscription period, subject to paying 
the prices in price list, for the duration of the subscription period. Changes to the price list made 
by the Service Provider will be effective at the start of the next subscription period. Changes, with 
the exception for minor changes, regarding the use of the Service or its features will be notified to 
the User at least four (4) weeks before the changes become effective. 

A User using the free of charge version is not entitled to any specific features of the Service. If the 
free of charge version becomes chargeable in the future or its features otherwise change 
significantly, these changes will be notified to the User no later than four (4) weeks before the 
changes become effective.  

The Service Provider may make changes to the price list and the features of the Service also 
during the subscription period. If the changes to the features of the Service have a significant 
impact on the User’s use of the Service, the User may terminate their customer relationship and 
ask the Service Provider to refund the part of the fee paid by the User that is targeted for the 
remaining subscription period.  

To a User who has ordered the chargeable subscription period, the version of these Terms and 
Conditions that were in effect at the time of the User’s most recent subscription period started will 
be applied. A User using the free of charge version of the Service is always subject to the most up-
to-date terms and conditions available at the Homepage.  

These Terms and Conditions may be amended by the Service Provider. Changes to the Terms and 
Conditions will be informed separately in a manner deemed appropriate. If the User continues to 
use the Service after being informed of the changed terms and conditions, they will be deemed to 
have accepted the changed terms and conditions. Valid terms and conditions are available on the 
Homepage.  

If a User has chosen to decline the communication regarding the Service, or has unsubscribed the 
Sailmate-newsletter, the Service Provider is not be able to send the notifications to the User 
according to the this paragraph.  

If a User breaches these Terms and Conditions, the Service Provider has a right to terminate the 
User’s order agreement and end their right to use the Service and use all other legal remedies 
available to Nautics, such as the right to claim damages.  

These Terms and Conditions have been modified the latest on 30th May, 2022.  

7. Governing Law 

These Terms and Conditions shall be construed in accordance with the laws of Finland, excluding 
its choice of law provisions and the UN Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods. Any dispute between parties shall be settled by the District Court of Helsinki (in Finnish: 
Helsingin käräjäoikeus) as a first instance. 

8. Miscellaneous 

If any provision of the Terms and conditions is found to be invalid, the other provisions will remain 
in force. The invalid provision shall be interpreted so as to best accomplish the objectives of the 
original provision to the fullest extent allowed by law. 

The Service Provider has the right to transfer its rights and obligations under these Terms and 
Conditions to a third party and a right to use subcontractors if it wishes to do so.   


