Tilaus Cogmed Työmuistitreeni

Yksittäinen treeniohjelma tai perhelisenssi (25 kertaa)
Lisenssit ja hinnat
Cogmed Työmuistitreenin yksittäiseen treeniohjelmaan tai
Sopimukseen kuuluvat lisenssiehdot liitteessä.
perhelisenssiin sisältyy 25 treenikertaa ja Cogmed Coach-koulutus sovittaessa.
Lisätietoa myös Cogmed Coach -käsikirjassa.
Yksittäinen treeniohjelma ammattikäyttöön: 170 € (210,80 sis. alv 24 % v. 2015)
Perhelisenssi: ensimmäinen treenijakso perheessä: 170 € (210,80 sis. alv 24 % v. 2015)
Perhelisenssi: toisesta jaksosta ylöspäin (à 25 krt): 90 € (111,60 sis. alv 24 % v. 2015)

Täytättehän kaikki tiedot selkeästi, kiitos!

TILAAJA
Nimi:
Puhelin:

Sähköposti:

Katuosoite:
Postinumero:

Postitoimipaikka:

TOIMITUSOSOITE
Sama kuin yllä
Katuosoite:

Muu (täytä toimitusosoite alle)

Postinumero:

Postitoimipaikka:

TIETOJA TREENIN TOTEUTUKSESTA
Coachin nimi (jos muu kuin tilaaja):
Coachin puhelinnumero:

Coachin sähköpostiosoite:

Osallistujan syntymävuosi:

Osallistujan syntymäkuukausi:

Osallistujan sukupuoli:

nainen

Treeniohjelma:

RoboMemo

Meillä on jo ohjelman CD (JM/RM/QM, esim. demo)

mies

Cogmed QM
kyllä

Cogmed JM
ei

Lisätreeni perheessä
Kotitalouteemme on aiemmin tilattu jollekin perheenjäsenelle Cogmed Työmuistitreeniä ja tilaamme lisätreenijakson (25 krt) hintaan
90 € + alv 23 % (110,70 sis.alv). Huom! Lisätreeni edellyttää aiempaa treenijaksoa samassa katuosoitteessa!

Tilaaja vastaa tarvittavien lupien hankkimisesta ohjelmaan osallistuvalta (tai hänen huoltajallaan, jos osallistuja on alaikäinen) ja
takaa, että luvat ovat henkilötietolain mukaiset.
Ohjelman käyttäjätunnukset lähetetään ilmoitettuun toimitus- tai sähköpostiosoitteeseen tilauksen palauduttua allekirjoitettuna
CognAidiin. Sopimus on sitova, kun se on maksettu (tilauksen voi maksaa myös verkkopankkitunnuksilla tai tilata postiennakolla
osoitteessa www.cognaid.fi; laskulla pääsääntöisesti vain y-tunnuksen omaavat asiakkaat) ja käyttäjätunnukset toimitettu.

TILAAJA

Allekirjoitus

Lähetä, skannaa tai faksaa
tilauslomake osoitteeseen:
CognAid
Kellosilta 2 LT (D) 67

Nimenselvennys

00520 Helsinki
Fax 010 296 1938

Paikka ja aika

info@opetusohjelmat.fi

Cogmed Työmuistitreenin yleiset ehdot
Yksittäinen treenijakso perheeseen tai ammattikäyttöön
Tausta ja ehdot
Cogmed Työmuistitreeni (Cogmed RM, Cogmed QM tai Cogmed JM)
on 25 päivän ohjelma työmuistin treenaukseen, jonka on kehittänyt
ja ruotsalainen Cogmed Systems AB (556609-7936) ja sittemmin
omistaa Pearson. Cogmed-tuotteet toimitetaan Suomessa CognAid
Oy:n (Y2251047-4) kautta.
Lisätietoa ja ohjeita liittyen Cogmed RM:n (RoboMemoon), Cogmed
JM:n sekä Cogmed QM:n on saatavana Cogmedin Coachkäsikirjassa, Treeninetissä sekä Cogmed Coach-koulutusten kautta.
Nämä yleiset ehdot yhdessä tilauslomakkeen ja Coach-käsikirjan
kanssa muodostavat tilaussopimuksen.
Sopimusaika
Sopimus astuu voimaan heti kun Cogmed Työmuistitreeni -ohjelma
on
toimitettu ja
on
voimassa
yhdelle
(1)
henkilölle
kaksikymmentäviisi (25) käyttökertaa. Treenijakso tulisi aloittaa
viimeistään kaksitoista (12) kuukautta laskun erääntymispäivän tai
verkkomaksun jälkeen ja suorittaa loppuun kuuden (6) kuukauden
sisällä treenijakson aloittamisesta.
Jos treenijakso keskeytetään tai lopetetaan kyseisten aikojen sisällä,
on sopimusaika umpeutunut ja oikeus käyttää tuotetta päättynyt.
Tuote luovutetaan määräajaksi yksinoikeudella tämän sopimuksen
ehdoin käyttäjälle, eikä käyttöoikeutta voi luovuttaa edelleen.
Lisenssioikeudet
Tilaaja ja käyttäjä saavat sopimusajan puitteissa yksinoikeuden
ohjelmatuotteeseen edellä
kuvatuin
sopimusehdoin. Tässä
sopimuksessa käyttäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka tulee
käyttämään ohjelmaa (alaikäisten ollessa kyseessä huoltajan
suostumuksella).
Tilaajalla tai käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa edelleen, vuokrata,
lainata, muuntaa, kopioida tai kääntää tuotetta tai sen osaa niiden
oikeuksien yli, jotka on sallittu tässä sopimuksessa tai yleisessä
lainsäädännössä.
Ohjelmien
kaikki
oikeudet,
kuten
tekijänoikeudet
ja
pantenttioikeuksin suojatut materiaali- ja immateriaalioikeudet,
kuten Coach-käsikirja ja Coach-koulutus kuuluvat Cogmedille
(sittemmin Pearsonille). Suomenkielisistä versioista ja Suomessa
järjestettävästä Cogmed-Coach-koulutuksista vastaa CognAid.
Tilaajalla tai käyttäjällä ei ole oikeutta poistaa tai vahingoittaa
tekijänoikeuksiin liittyviä merkkejä tai vastaavia pakkauksen
merkkejä tai siihen kuuluvaa tuotetta. Tilaajalla ja käyttäjällä on
velvollisuus noudattaa kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja
rajoituksia ohjelmaan liittyen.
Laitevaatimukset
Tilaaja vastaa siitä, että hän omalla kustannuksellaan toimittaa tai
vaihtoehtoisesti
pyytää
käyttäjää
omalla
kustannuksellaan
toimittamaan ohjelman käyttöön tarvittavat tietokonevarusteet ja
Internet-yhteyden. Cogmed (sittemmin Pearson)
julkaisee
suositellut laitevaatimukset, ja Suomessa niistä voi saada lisätietoa
CognAidista.
Maksut
Lisenssimaksu tulee suorittaa CognAidille laskun ja maksuehtojen
perusteella kolmessakymmenessä (30) päivässä. Jos laskua ei
makseta yllä mainitun ajan sisällä, Cogmedilla (Pearsonilla) ja
CognAidilla on oikeus lopettaa ohjelman käyttömahdollisuus.
Perhelisenssit toimitetaan postiennakolla tai kun ne on maksettu
CognAidin verkkokaupassa tai sovitusti. Lisenssimaksua ei palauteta,
huolimatta siitä onko treeniä aloitettu vai ei.
Käyttö, oikeudet ja velvollisuudet
Cogmedilla / Pearsonilla ja CognAidilla on oikeus välittömästi
lopettaa ohjelman käyttömahdollisuus tilaajalta ja käyttäjältä, jos
tuotetta käytetään tavalla, joka on voimassaolevien oikeuksien,
lisenssiehtojen tai Coach-koulutuksessa tai muutoin vastaan
Cogmedin/Pearsonin tai CognAidin antamia ohjeita.

TILAAJAN KAPPALE
SÄILYTETÄÄN

Vastuu henkilötietojen käsittelystä
Lisenssi on voimassa vain sillä ehdolla, että tilaaja vastaa siitä, että
lakeja ja rajoituksia henkilötietojen käsittelystä noudatetaan
henkilötietolain mukaisesti. Treeneistä taltioitavat käyttäjäkohtaiset
tiedot ja Coachien yhteystiedot säilytetään luottamuksella.
Vastuu
Cogmed RM (Cogmed RoboMemo, Cogmed JM ja Cogmed QM ovat
työmuistitreenauksen välineitä, jotka ovat monen vuoden
tutkimuksen tulosta ja jotka ovat tuottaneet hyviä tuloksia kliinisissä
tutkimuksissa. Cogmed /Pearson ja CognAid eivät kuitenkaan anna
mitään takuita tai velvoitteita yksilöllisistä tuloksista tai
treeniohjelman sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.
Cogmed/Pearson ei salli kenenkään muunkaan lisäävään takuita tai
velvoitteita Cogmedista / Pearsonilta ja/tai CognAidista saatavien
tietojen lisäksi.
Cogmed / Pearson ja CognAid eivät vastaa virheistä tuotteen
käytössä, jotka voivat tapahtua tilaajan tai käyttäjän tietokoneen tai
muun omaisuuden takia. Cogmed / Pearson ja CognAid eivät vastaa
suorista eivätkä epäsuorista henkilövahingoista, jotka johtuvat
treeniohjelman Cogmedin / Pearsonin ja/tai CognAidin ohjeiden
vastaisesta käytöstä ja/tai varoitusten laiminlyönnistä, tai muuten
tätä sopimusta vastaan rikkovasta tai epäasianmukaisesta käytöstä.
Cogmed / Pearson vastaa ohjelmistojensa teknisestä toiminnasta,
mutta tilaajalla on täydellinen ja yksinomainen vastuu
treeniohjelman käytöstä asianmukaisesti omia asiakkaitaan, tuotteen
loppukäyttäjiä, kohtaan. Siinä tapauksessa, että Cogmed / Pearson
tai CognAid joutuu silti korvaamaan kolmannelle osapuolelle
treeniohjelman käytön, myynnin tai vuokrauksen perusteella, tulee
tilaajan vaatimuksesta ottaa se vastuulleen.
Salassapito
Cogmed / Pearson eivätkä CognAid sitoudu, ellei laki velvoita,
ilmoittamaan tai paljastamaan sivulliselle mitään asioita, joita saa
tietoonsa tämän sopimuksen perusteella. Cogmed / Pearson ja
CognAid toimivat ehkäistäkseen yksityisyystietojen paljastumisen
sivullisille. Salassapito jää voimaan sopimusajan päätyttyäkin.
Käyttäjäehdot
Tilaaja sitoutuu tiedottamaan käyttäjää ja samalla vastaa käyttäjän
ohjelman käytön seuraamisesta, sekä samoista käyttäjäehdoista,
jotka on kuvattu tässä sopimuksessa, sekä Cogmedin / Pearsonin ja
CognAidin ohjeista.
Luovuttaminen
CognAidilla on oikeus ilman erillistä hyväksyntää luovuttaa tämä
sopimus edelleen.
Soveltuva laki ja tuomioistuin
Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan kansallisessa
tuomioistuimessa voimassaolevien lakien ja määräysten mukaan. Jos
jokin kohta todetaan mitättömäksi, jäävät muut kohdat voimaan.
Lisätietoa tuotteesta:
suomeksi: www.cognaid.fi
ruotsiksi: www.pearsonassessment.se
englanniksi: www.cogmed.com

Suomessa:
CognAid Oy
Kellosilta 2 LT (D) 67
00520 HELSINKI
info@cognaid.fi; info@opetusohjelmat.fi
Puh. 010 387 7890, fax 010 296 1938

