
 

 
 
 

 

Classified as General 

Bet Share -säännöt 
 
1. Yleiset käyttäjäehdot 
1.1 Tilinhaltija saa muokata vetolappuaan oman halunsa mukaan. Tilinhaltija vakuuttaa ja takaa, että 
taustakuvissa, teksteissä, käyttäjänimissä, teemoissa, kuvissa, symboleissa, ikoneissa, fonteissa, hymiöissä, 
mutta ei näihin rajoittuen, ei ilmene seuraavia asioita:  

a. mitään mainintaa, kuvaa, esittämistä, esiintymistä tai viittaamista alle 18-vuotiaisiin henkilöihin; 
b. herjaavaa, pornografista, laitonta, haitallista, uhkaavaa, säädytöntä, vainoavaa, väkivaltaista, 

poliittisesti arkaluontoista,  rasistista, etnisiä ryhmiä syrjivää, tai muuten valitettavaa, syrjivää tai 
muuten mahdollisesti haitallista tai loukkaavaa sisältöä; 

c. sääntörikkomuksia tai minkäänlaisia toisten oikeuksien rikkomista ei sallita, oli kyseessä sitten mikä 
tahansa Kindred Group plc:n kuuluva  osapuoli (“Kindred Group”) (sisältäen immateriaalioikeudet, 
mutta ei niihin rajoittuen); 

d. sääntörikkomuksia tai minkäänlaisia kolmansien osapuolien oikeuksien rikkomista ei sallita 
(sisältäen immateriaalioikeudet, mutta ei niihin rajoittuen). 

 
1.2 Kun tilinhaltija jakaa vetolapun sosiaalisessa mediassa, hän vakuuttaa ja takaa, että: 

a. noudattaa kaikkia sääntöjä ja ehtoja; 
b. noudattaa kaikkia vallitsevia sääntöjä ja ehtoja myös käyttämällään sosiaalisen median alustalla;  
a. hän ei ole tehnyt itse-estoa eli estänyt itseään käyttämästä Kindred Groupin pelisivustoja tai liittynyt 

muuhun palvelunestorekisteriin tai tietokantaan rajoittaakseen pelaamistaan.; 
c. ei ole ammattimainen tai lähes ammattimainen pelaaja; 
d. ei tyoskentele sopimuksella, agenttina tai Kindred Groupin yhteistyökumppanina; 
e. ei jaa, julkaise tai esitä millään tavalla vetolappua missään paikassa, joka on varta vasten suunnattu 

alaikäisille käyttäjille.  
f. vetolappua ei saa jakaa mainostamistarkoituksessa; 
g. ei jaa mitään henkilökohtaisia tietoja vetolapulla tai jaetulla vetolapulla, mukaan lukien tilinumero 

tai maksutiedot; 
h. ei jaa, lähetä tai muulla tavalla näytä vetolappua alustoilla, joita käyttää tai jotka on tarkoitettu 

melkein ammattimaisille tai ammattimaisille vedonlyöjille tai alustoilla, joilla jaetaan tietoa 
vedonlyöntiin liittyvistä strategioista, tempuista, tuesta tai keskustellaan kyseisistä aiheista; 

i. ei rohkaise tai mainosta vedonlyöntiä muille sosiaalisen median käyttäjille tai muulla tavoin tee sitä 
houkuttelevaksi, esimerkiksi aloittamalla, jatkamalla tai laajentamalla vedonlyöntitoimia; 

j. ei jaa tai muulla tavalla näytä vetolappua alustoilla, joiden toiminta on ristiriidassa vedonlyönnin, 
paikallisten lakien, asetusten, säädösten, toimintaohjeiden, suunnan tai muun vastaavan kanssa, tai 
jos sisältöä pidetään lainvastaisena Bet Share -työkalun vuoksi tai siitä huolimatta. 

 
1.3 Tilinhaltija ei saa muokata, muuttaa tai muuten visuaalisesti muuttaa vetolapun ilmettä niin paljon, että 
lapulta ei näy enää kertoimia tai vetoja.  
 
1.4 Kindred Group pidättää oikeuden lopettaa Bet Share -työkalun toiminnan, keskeyttää tilin toiminnan tai 
jopa estää tilinhaltijan pääsyn tilille, jos tilinhaltija on rikkonut Bet Share -sääntöjä.  
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2. Immateriaalioikeudet 
2.1 Kaikki materiaalioikeudet, jotka liittyvät jollain tavalla tai suoraan Bet Share -työkaluun, ovat 
(ekslusiivisesti) Kindred Groupin tai sen lisenssinhaltijoiden omaisuutta. Ellei näissä säännöissä 
nimenomaisesti mainita, Bet Share -työkalun käytön ei tule sisältää lisenssiä, luovutusta, siirtoa tai muita 
immateriaalioikeuksia (riippumatta siitä, ovatko ne rekisteröidyt tai rekisteröimättömät), mukaan lukien 
patentit, tavaramerkit, palvelut tavaramerkit, rekisteröidyt mallit, tekijänoikeudet, tietokantaoikeudet, mallit, 
keksinnöt tai luottamukselliset tiedot. 

2.2 Ottamalla Bet Share -työkalun käyttöön, tilinhaltija vakuuttaa ja vannoo, että siirtää vain ja ainoastaan, 
peruuttamattomasti Kindred Group plc:lle, (tarvittaessa huomioiden nykyisen siirron ja tulevaisuuden 
oikeudet), siten että kaikki immateriaalioikeudet, liikearvo, aiheeseen liittyvät oikeudet, mukaan lukien Bet 
Share -toolin käyttäminen ja sen ohessa syntynyt hyöty, ovat maailmanlaajuisesti voimassa ehdottomasti 
koko lain voimin aina tai lisäksi lain mukaisen suoja-ajan, mukaan lukien kaikki tällaisten ajanjaksojen 
jatkamiset ja uusimiset.  

Jos lain nojalla tällaisia oikeuksia ei voida siirtää Kindred Group plc:lle, joutuu tilinhaltija silloin luopumaan 
oikeudesta käyttää oikeuksia, joita ei voida siirtää, mukaan lukien kaikki tekijänoikeuksien moraaliset 
oikeudet. 
 
2.3 Käyttämällä Bet Share -työkalua, takaa ja vakuuttaa tilinhaltija, että tuo heti Kindred Groupin 
tietoisuuteen, jos huomaa minkäänlaista Kindred Groupin tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, tunnuksien, 
mallien tai muiden vastaavien teollis- tai tekijänoikeuksien väärinkäyttöä. 
 
3. Korvaus 
3.1 Tilinhaltijan on puolustettava Kindred-konsernia ja suojattava se harmilta ja korvattava Kindred-konserni 
kaikilta vastuilta, kustannuksilta, kuluilta, vahingoilta ja tappioilta (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, 
välittömät, välilliset tai välilliset tappiot, voiton menetys, maineen menetys ja kaikki korot, sakot ja muut 
vahingot). Kindred-konsernille aiheutuneet tai aiheutetut oikeudenkäyntikulut (laskettuna korvauksen 
perusteella) ja kaikki muut ammattikulut ja kulut, jotka aiheutuvat seuraavista:  

a. mikä tahansa haaste tai korvausvaade, joka kohdistuu Kindred Groupiin, riippumatta oliko kyse Bet 
Share -työkalun käytöstä tai sen yhteydessä aiheutuneesta kolmannen osapuolen 
immateriaalioikeuksien tosiasiallisesta tai väitetystä loukkaamisesta. 

b. minkä tahansa kolmannen osapuolen vaatimus tai oikeudenkäynti, joka liittyy tilinomistajan 
vedonlyöntityökalun käyttöön, oikeudenkäynti voi liittyä Bet Share -työkaluun välittömästi tai 
välillisesti (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, sosiaalisen median alustojen tai muiden käyttäjien 
vaatimat vahingot). 

 
4. Vastuu 
4.1 Lain sallimissa rajoissa Kindred Group ei ole tilinhaltijan Bet Share -työkalun suhteen vastuussa 
(erityiset, epäsuorat tai muut seuraukset) minkäänlaisista menetyksistä tai vahingoista, riippumatta siitä, 
johtuuko vahingonkorvaus (mukaan lukien huolimattomuus), sopimuksen rikkomisesta tai muusta syystä.  


