
CONDITIONS OF CONTRACT

1) This licence justifies only one person to use services on e-girji.net. Use of this licence is not 
allowed in schools and other institutes. 
For use in institutes has to be purchased a group licence.

2) All the material on e-girji.net is owned by e-girji.net and use of the material is allowed only by 
using the services of e-girji.net. 
Use of the material in other way is strictly forbidden.

3) All kind of abusive, obscene and unfit use that hurts and harms e-girji.net or other users of the 
services of e-girji.net is strictly forbidden. 

4) Spesific terms of use are found on Finnish Copyright law(8.7.1961/404).

5) Broking the terms(1, 2, 3, 4) will cause  loss of the access code and paid licence payment will not 
be paid back.

SOAHPAMUŠEAVTTUT

1) Dát liseansa addá duššebeare ovtta olbmui rievtti e-girji.net bálvalusaid geavaheapmái. 
Dán liseanssa ii oaččo geavahit joavkkuid oahpahusas, ovdamearkka dihte mánáidgárddiin, 
skuvllain ja eará lágádusain. 
Skuvllat ja eará lágádusat berrejit háhkat joavkuliseanssa.

2) e-girji.net oamasta dahkkivuoigatvuođaid buot e-girji.net siidduid materiálaide. 
Dán materiála juogadeapme dahje geavaheapme earáláhkai go njuolga e-girji.net siidduid bokte, lea 
gildojuvvon.

3) Buotlágan e-girji.net bálvalusa geavaheapmái dahje eará geavaheaddjiide guoski eahpeáššálaš, 
loavkašuhtti ja heahppášuhtti doaibma lea gildojuvvon. 

4) Dárkilut dahkkivuoigatvuođaide guoski eavttut leat addojuvvon Suoma dahkkivuoigatvuođalágas 
(8.7.1961/404).

5) Ovdalis namuhuvvon eavttuid(1, 2, 3, 4) rihkkun dagaha e-girji.net bálvalusa geavahanrievtti 
manaheame, iige sisa máksojuvvon liseansamáksu máhcahuvvo.

SOPIMUSEHDOT

1) Tämä lisenssi oikeuttaa e-girji.net palveluiden (eAapinen, eKielioppi ja eKieli) käyttöön 
ainoastaan yhdelle henkilölle. 
Tätä lisenssiä ei saa käyttää ryhmäopetukseen kouluissa tai muissa laitoksissa. Ryhmäopetusta 
varten
on hankittava ryhmälisenssi.

2) e-girji.net omistaa tekijänoikeudet kaikkeen e-girji.net-sivustolla olevaan aineistoon. Tämän 
aineiston levittäminen
tai käyttäminen muulla tavalla kuin suoraan e-girji.net-sivuston kautta katsottuna tai käytettynä on 
ehdottomasti kielletty. 

3) Kaikenlainen e-girji.netin käyttämiseen liittyvä epäasiallinen, loukkaava, siveetön tai sivustoa tai 



sen käyttäjiä 
jollain tavalla vahingoittava toiminta on edottomasti kiellettyä ja johtaa palvelun käyttöoikeuden 
menettämiseen.

4) Tarkemmat tekijänoikeuksia koskevat ehdot löytyvät Suomen tekijänoikeuslaista (8.7.1961/404).

5) Edellä mainittujen ehtojen (1, 2, 3, 4) rikkominen johtaa palvelun loppumiseen, eikä maksettua 
lisenssimaksua palauteta.


