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Palvelun kuvaus 

Omaisuuksien jälleenmyynti ja kierrätyspalvelut 
(päättyy 4 vuoden kuluttua ostopäivämäärästä) 

Johdanto 

Tämä asiakirja ja sen liitteet (”Palvelun kuvaus”) kuvaavat Omaisuuden jälleenmyynti- ja 
kierrätyspalveluiden (”Palvelut”) palveluominaisuuksia. 

Dell EMC Services (”Dell”) tarjoaa nämä palvelut tämän palvelun kuvauksen mukaisesti. Tarjouksesi, 
tilauslomakkeesi tai muu molemmin puolin hyväksytyn muotoinen lasku tai tilausvahvistus (soveltuvin osin 
”tilauslomake”) sisältää palvelun tai palvelujen nimen ja hankkimasi saatavilla olevat palveluvaihtoehdot. 
Jos tarvitset lisäapua tai haluat palvelusopimuksesta kopion, ota yhteys Dellin tekniseen tukeen tai 
myyntiedustajaan. 

Näiden palveluiden laajuus 

Tämä palvelukuvaus koskee seuraavia Omaisuuden jälleenmyynti ja kierrätys-palveluvaihtoehtoja sekä 
Dellin muiden kuin Dell-merkkisten laitteiden kanssa1: 

ASIAKASOMISTAJAN TARVIKKEIDEN VALINNAISET OSAT JA PALVELUT: 

 IT-omaisuuden jälleenmyynti tietojen tyhjentämisellä paikan päällä -vaihtoehto: 
Suositellaan asiakkaille, jotka eivät halua poistaa arkaluonteisia tietoja ennen Dellin 
palveluiden alkamista (tarkemmat tiedot palveluliitteessä 1) 

 IT-omaisuuden jälleenmyynti tietojen tyhjentämisellä muualla -vaihtoehto: Asiakkaan on 
poistettava arkaluonteiset tiedot ennen noutoa alla määritetyllä tavalla (tarkemmat tiedot 
palveluliitteessä 2) 

 IT-omaisuuden jälleenmyynti tietojen tyhjentämisellä muualla – Alle minimin -
vaihtoehto: Asiakkaan on poistettava arkaluonteiset tiedot ennen noutoa (tarkemmat tiedot 
palveluliitteessä 3) 

 IT-omaisuuden kierrätys: Asiakkaan on poistettava arkaluonteiset tiedot ennen noutoa 
(tarkemmat tiedot palveluliitteessä 4) 

LEASINGLAITTEIDEN VALINNAISET OSAT JA PALVELUT: 

 IT-omaisuuden vuokrauksen palautus tietojen tyhjentämisellä paikan päällä -vaihtoehto: 
Suositellaan asiakkaille, jotka eivät voi poistaa arkaluonteisia tietoja ennen Dellin palveluiden 
alkamista (tarkemmat tiedot palveluliitteessä 5) 

 IT-omaisuuden vuokrauksen palautus tietojen tyhjentämisellä muualla -vaihtoehto: 
Asiakkaan on poistettava arkaluonteiset tiedot ennen noutoa (tarkemmat tiedot 
palveluliitteessä 6) 

 IT-omaisuuden vuokrauksen palautus, vain kuljetus: Asiakkaan on poistettava 
arkaluonteiset tiedot ennen noutoa (tarkemmat tiedot palveluliitteessä 7) 

                                                            
1 Joitakin rajoituksia voidaan soveltaa paikallisten lakien ja säädösten perusteella. 
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Katso tilauslomakkeestasi vahvistus sille, mitä näistä omaisuuden jälleenmyynti- ja kierrätyspalveluista olet 
ostanut. Riippuen ostamistasi valinnaisista ominaisuuksista tiettyjä palveluja vastaavia termejä sovelletaan 
alla kuvatulla tavalla. 

Yhteenveto omaisuuden jälleenmyynti- ja kierrätyspalveluista 

  
Yksityiskohtainen 
kuvaus palvelusta 

Mukana olevat palvelut 

Asiakas poistaa 
henkilökohtaiset 

tiedot 

Dellin 
omaisuuden 

kierrätys 

Dellin Value 
Recovery 

Liite 1 

IT-omaisuuden 
jälleenmyynnin ja 

käyttöpaikalla tapahtuva 
tietojen tyhjentämisen 

vaihtoehto 

Ei Kyllä Kyllä 

Liite 2 

IT-omaisuuden 
jälleenmyynnin ja 

käyttöpaikan ulkopuolisen 
tietojen tyhjentämisen 

vaihtoehto 

Kyllä Kyllä Kyllä 

Liite 3 

IT-omaisuuden 
jälleenmyynti tietojen 

tyhjentämisellä muualla – 
Alle minimin -vaihtoehto 

Kyllä Kyllä Kyllä 

Liite 4 IT-resurssien kierrätys Kyllä Kyllä Ei 

Liite 5 

IT-omaisuuden 
vuokrauksen palautus 
tietojen tyhjentämisellä 

paikan päällä -vaihtoehto 

Ei Kyllä Ei 

Liite 6 

IT-omaisuuden 
vuokrauksen palautus 
tietojen tyhjentämisellä 

muualla -vaihtoehto 

Kyllä Kyllä Ei 

Liite 7 

IT-omaisuuden 
vuokrauksen palautus, 

vain kuljetus 
Kyllä Kyllä Ei 

Liite 8 
Tietojen tyhjentäminen 

paikan päällä 
Ei Ei Ei 
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Palvelun avulla hankkiudut eroon vanhoista laitteista kätevästi ja ympäristöystävällisesti alla määritellyllä 
tavalla. Ostamasi palvelun versiosta riippuen palvelussa on yleensä korkeintaan viisi keskeistä 
ominaisuutta: 
 

1. Aikataulutus 
2. Nouto 
3. Käsittely 
4. Raportointi ja 
5. palautus leasingtoimistoon. 

 
Kaikki edellä mainitut ominaisuudet eivät koske kaikkia palveluita, kuten alla olevassa palveluliitteessä on 
kuvattu. 
 

Dell-palvelujen käyttöehdot 

A. Sopimuksesi Dellin kanssa. 

 
Tämä palvelun kuvaus on sinun, asiakkaan (”sinä” tai ”asiakas”) ja sen juridisen tahon, joka on yksilöity 
tämän palvelun ostoon liittyvässä tilauslomakkeessa (”Dellin juridinen taho”), välinen. Tämä palvelu 
toimitetaan asiakkaan erillisen Dellin juridisen tahon kanssa allekirjoittaman kokonaispalvelusopimuksen, 
joka erityisesti valtuuttaa tämän palvelun myynnin, puitteissa. Jos tällaista sopimusta ei ole, palvelu 
toimitetaan asiakkaan sijainnin mukaan joko Dellin kaupallisiin asiakkaisiin sovellettavien myyntiehtojen tai 
alla olevassa taulukossa viitatun sopimuksen mukaisesti (”sopimus”). Seuraavassa taulukossa on 
ilmoitettu asiakkaan sijaintia vastaava URL-osoite, josta sopimus löytyy. Osapuolet vahvistavat lukeneensa 
ja hyväksyneensä online-käyttöehdot. 
 

Asiakkaan 
sijainti 

Dell EMC -palveluiden hankinnan käyttöehdot 

Dell EMC -palveluita suoraan Delliltä 
hankkivat asiakkaat 

Dell EMC -palveluita valtuutetun jälleenmyyjän 
kautta hankkivat asiakkaat 

Yhdysvallat Dell.com/CTS Dell.com/CTS 

Kanada Dell.ca/terms (englanti) 

Dell.ca/conditions (Kanadan ranska) 

Dell.ca/terms (englanti) 

Dell.ca/conditions (Kanadan ranska) 

Latinalainen 
Amerikka ja 
Karibia 

Paikallinen maakohtainen Dell.com -sivusto tai 
Dell.com/servicedescriptions/global.* 

Palvelun kuvaus ja muut Dellin juridisen tahon palveluasiakirjat, jotka 
saat myyjältä, eivät toimi sopimuksena sinun ja Dellin juridisen tahon 
kesken vaan ainoastaan kuvaavat myyjältä hankkimasi palvelun 
sisältöä, velvollisuuksiasi palvelun vastaanottajana ja kyseisen 
palvelun rajoja ja rajoituksia. Tästä syystä kaikki viittaukset 
”asiakkaaseen” tulee tämän palvelun kuvauksen ja minkä tahansa 
muun Dellin juridisen tahon palveluasiakirjan yhteydessä ymmärtää 
viittauksina sinuun, kun taas kaikki viittaukset Dellin juridiseen tahoon 
tulee ymmärtää yksinomaan viittauksena Dellin juridiseen tahoon 
palveluntarjoajana, joka tarjoaa palvelua myyjän puolesta. Sinulla ei 
ole suoraa sopimussuhdetta Dellin juridiseen tahon kanssa tässä 
kuvattuun palveluun liittyen. Jotta vältytään epäselvyyksiltä, kaikki 
maksuehdot ja muut sopimusehdot, jotka koskevat luonteeltaan 
ainoastaan suoraan ostajaa ja myyjää, eivät koske sinua, ja niistä 
sovitaan sinun ja myyjän välillä. 

Aasia ja 
Tyynenmeren 

Paikallinen maakohtainen Dell.com -sivusto tai 
Dell.com/servicedescriptions/global.* 

Palvelun kuvaus ja muut Dellin juridisen tahon palveluasiakirjat, jotka 
saat myyjältä, eivät toimi sopimuksena sinun ja Dellin juridisen tahon 
kesken vaan ainoastaan kuvaavat myyjältä hankkimasi palvelun 
sisältöä, velvollisuuksiasi palvelun vastaanottajana ja kyseisen 
palvelun rajoja ja rajoituksia. Tästä syystä kaikki viittaukset 

http://www.dell.com/CTS
http://www.dell.com/CTS
http://www.dell.ca/terms
http://www.dell.ca/conditions
http://www.dell.ca/terms
http://www.dell.ca/conditions
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/campaigns/global-commercial-service-contracts?c=us&l=en&s=corp
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/campaigns/global-commercial-service-contracts?c=us&l=en&s=corp
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alue sekä 
Japani 

”asiakkaaseen” tulee tämän palvelun kuvauksen ja minkä tahansa 
muun Dellin juridisen tahon palveluasiakirjan yhteydessä ymmärtää 
viittauksina sinuun, kun taas kaikki viittaukset Dellin juridiseen tahoon 
tulee ymmärtää yksinomaan viittauksena Dellin juridiseen tahoon 
palveluntarjoajana, joka tarjoaa palvelua myyjän puolesta. Sinulla ei 
ole suoraa sopimussuhdetta Dellin juridiseen tahon kanssa tässä 
kuvattuun palveluun liittyen. Jotta vältytään epäselvyyksiltä, kaikki 
maksuehdot ja muut sopimusehdot, jotka koskevat luonteeltaan 
ainoastaan suoraan ostajaa ja myyjää, eivät koske sinua, ja niistä 
sovitaan sinun ja myyjän välillä. 

Eurooppa, 
Lähi-itä ja 
Afrikka 

Paikallinen maakohtainen Dell.com -sivusto tai 
Dell.com/servicedescriptions/global.* 

Lisäksi Ranskassa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa 
sijaitseville asiakkaille on seuraavat maakohtaiset 
URL-osoitteet: 

Ranska: Dell.fr/ConditionsGeneralesdeVente 
Saksa: Dell.de/Geschaeftsbedingungen 

Iso-Britannia: Dell.co.uk/terms  

Palvelun kuvaus ja muut Dellin juridisen tahon palveluasiakirjat, jotka 
saat myyjältä, eivät toimi sopimuksena sinun ja Dellin juridisen tahon 
kesken vaan ainoastaan kuvaavat myyjältä hankkimasi palvelun 
sisältöä, velvollisuuksiasi palvelun vastaanottajana ja kyseisen 
palvelun rajoja ja rajoituksia. Tästä syystä kaikki viittaukset 
”asiakkaaseen” tulee tämän palvelun kuvauksen ja minkä tahansa 
muun Dellin juridisen tahon palveluasiakirjan yhteydessä ymmärtää 
viittauksina sinuun, kun taas kaikki viittaukset Dellin juridiseen tahoon 
tulee ymmärtää yksinomaan viittauksena Dellin juridiseen tahoon 
palveluntarjoajana, joka tarjoaa palvelua myyjän puolesta. Sinulla ei 
ole suoraa sopimussuhdetta Dellin juridiseen tahon kanssa tässä 
kuvattuun palveluun liittyen. Jotta vältytään epäselvyyksiltä, kaikki 
maksuehdot ja muut sopimusehdot, jotka koskevat luonteeltaan 
ainoastaan suoraan ostajaa ja myyjää, eivät koske sinua, ja niistä 
sovitaan sinun ja myyjän välillä. 

* Asiakkaat voivat käyttää paikallista Dell.com -sivustoa siirtymällä sivulle Dell.com Internetiin yhdistetyllä tietokoneella tai valitsemalla 
asianmukainen vaihtoehto Dellin ”Valitse alue/maa” -sivustolta, joka on osoitteessa 
Dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&l=en&s=gen. 

 
Dell voi muuttaa tämän palvelun kuvauksen ehtoja milloin vain paikallisten lakien sallimassa määrin julkaisemalla 
näkyviin päivityksen osoitteessa Dell.com/servicedescriptions/global. Asiakas hyväksyy lisäksi, että uudistamalla, 
muuntamalla tai pidentämällä palvelua tai jatkamalla sen käyttöä alkuperäistä ajanjaksoa kauemmin, palvelua koskee 
sillä hetkellä ajan tasalla oleva palvelun kuvaus, joka on saatavilla samalla sivustolla. 
 
Mikäli tämän sopimuksen muodostavien asiakirjojen välillä on ristiriitoja, asiakirjoissa mainittuja ehtoja noudatetaan 
seuraavassa järjestyksessä: (i) tämä palvelun kuvaus, (ii) sopimus, (iii) tilauslomake. Noudatettavia ehtoja tulkitaan 
mahdollisimman tiukasti, jotta ristiriita voidaan ratkaista ongelmattomia ehtoja (mukaan lukien ongelmattomat ehdot 
samassa kappaleessa, osiossa tai alaosiossa) mahdollisimman tarkasti noudattaen. 
 

Asiakas sitoutuu noudattamaan tämän palvelun kuvauksen ehtoja ja viitteenä olevia sopimusehtoja 
tilaamalla palveluja, vastaanottamalla palvelut, käyttämällä palveluja tai palvelun ohjelmistoja tai 
valitsemalla ”Hyväksyn” tai vastaavan vaihtoehdon Dell.com tai DellEMC.com -sivustossa oston 
yhteydessä tai Dellin ohjelmistossa tai Internet-käyttöliittymässä. Mikäli hyväksyt palvelun kuvauksen ehdot 
yhtiön tai muun sellaisen juridisen tahon puolesta, jonka voit sitoa tähän palvelun kuvaukseen, ”sinä” ja 
”asiakas” viittaavat tähän juridiseen tahoon. Tietyissä maissa asiakkaiden on tämän palvelun kuvauksen 
hyväksymisen lisäksi mahdollisesti allekirjoitettava myös tilauslomake. 
 

B. Määritelmät. 

 
1. ”Omaisuustunnus” tarkoittaa asiakkaan laitteeseen kiinnittämää ulkoista 

inventointitarraa. 
2. ”Hävitysvahvistus” tarkoittaa Dellin asiakkaalle tarjoamaa asiakirjaa, joka dokumentoi, 

että kaikki kiintolevyt on tyhjennetty tai tuhottu alla olevan kappaleen 4.f mukaisesti ja että 
kaikkien laitteiden hävitys/kierrätys on suoritettu soveltuvien maan ja osavaltion lakien ja 
vaatimusten mukaisesti. 

3. ”Asiakkaan pakkaama -lupa” tarkoittaa, että asiakas luopuu Dellin velvollisuudesta 
pakata, palletisoida ja kääriä omaisuuttaan kutistekalvoon. Tämä asiakirja myös luovuttaa 
asiakkaan oikeuden kiistää Dellin laatima inventaarioraportti. 

4. ”Tietojen puhdistaminen” tarkoittaa sertifioitua tietojen tyhjentämisprosessia tietoa 
sisältäville laitteille, jotka käyttävät kansallisen standardointi- ja teknologiainstituutin 

http://www.dell.com/
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
http://www.dell.fr/ConditionsGeneralesdeVente
http://www.dell.de/Geschaeftsbedingungen
http://www.dell.co.uk/terms
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&l=en&s=gen
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
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erityisjulkaisun 800-88 version 1 ”Guidelines for Media Sanitization” -tyhjentämisohjeita 
(”NIST 800-88 r1”). 

5. ”Yhteenveto tietojen tyhjentämisestä” tarkoittaa sarjana tehtyä inventaaria 
järjestelmästä ja järjestelmän kiintolevyistä, joiden tiedot on yritetty tyhjentää Dellin 
toimipaikalla käynnin yhteydessä. 

6. ”Tietojen tyhjentämisen työtila” tarkoittaa turvallista ja riittävää työtilaa sivustolla, jossa 
tietojen tyhjentäminen suoritetaan. 

7. “Dellin logistiikkatarjoaja” tarkoittaa logistiikkatarjoajaa, joka toimii Dellin ohjeiden 
mukaisesti. 

8. ”Laite” tarkoittaa kaikkia osia, jotka asiakas luovuttaa hävitettäväksi. 
9. ”Laitteistoraportti” tarkoittaa Dellin palvelun päättyessä asiakkaalleen antamaa 

asiakirjaa. Laitteistoraportti sisältää tietoja kustakin yksiköstä, jolle tätä palvelua tarjottiin. 
10. ”Leasingtoimisto” tarkoittaa kolmannen osapuolen yksikköä, jonka asiakas on nimennyt 

vastaanottamaan asiakkaan vuokralaitteet. 
11. ”Logistiikkatunnus” tarkoittaa Dellin jokaiselle noudettavaksi tarkoitetulle laitteelle 

antamaa yksilöivää tunnusta. 
12. ”Nouto” tarkoittaa laitteiden keräysprosessia paikalta. 
13. ”Laite” tarkoittaa pöytäkonetta tai kannettavaa tietokonetta (kannettava tietokone tai 

tabletti yms.), näyttöä, tulostinta, palvelinta tai muuta IT-laitetta tai niiden osia (joihin 
viitataan tässä yleisnimikkeellä ”laitteisto”). 

14. ”Sarjanumero” tarkoittaa valmistajan laitteelle antamaa yksilöivää tunnistetta. 
15. ”Toimitusasiakirja” tarkoittaa Dellin logistiikkatarjoajan rahtikirjaa, laskua tai muuta 

laitteet erittelevää asiakirjaa. 
16. ”Toimituspalveluntarjoaja” tarkoittaa logistiikkatoimittajaa, joka vastaa laitteiden 

kuljettamisesta Dellin laitteiden käsittelykeskukseen. 
17. ”Paikka” tarkoittaa asiakkaan määrittämiä tiloja, joissa nouto tai tietojen tyhjentäminen 

tehdään. 
18. ”Järjestelmä” tarkoittaa pöytäkonetta tai kannettavaa tietokonetta (esim. kannettava 

tietokone, tabletti, ohut laite jne.) 
19. ”UEPP” tarkoittaa Dellin kuukausittaista käytettyjen laitteistojen ostohintaluetteloa (”Used 

Equipment Purchase Pricelist”). UEPP on aikarajoitteinen, ja arvot muuttuvat 
kuukausittain. Ota yhteyttä Dellin yhteyshenkilöihin saadaksesi uusimman UEPP:n. 

20. ”Takaisinostoarvo” tarkoittaa asiakkaalle maksettua korvausta niistä laitteista, joita 
käsitellään alla kuvatulla tavalla, ja jotka Dell on todennut sopiviksi jälleenmyyntiin. 

C. Palveluiden päättyminen (4 vuoden kuluttua ostopäivämäärästä). ELLEI SOVELLETTAVISSA 
OLEVASTA LAISTA MUUTA JOHDU, ASIAKAS SAA KÄYTTÄÄ TÄTÄ PALVELUA ALKUPERÄISEN 
OSTOPÄIVÄN JÄLKEISTEN 4 VUODEN AIKANA (”VANHENEMISPÄIVÄ”). ALKUPERÄISEKSI 
OSTOPÄIVÄKSI KATSOTAAN PALVELUN LASKUN PÄIVÄMÄÄRÄ TAI DELLIN 
TILAUSVAHVISTUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ SEN MUKAAN, KUMPI PÄIVÄMÄÄRISTÄ ON AIKAISEMPI. 
DELLIN PALVELUTOIMITUS KATSOTAAN TÄYTETYKSI VANHENEMISPÄIVÄN JÄLKEEN, VAIKKA 
ASIAKAS EI KÄYTTÄISI PALVELUA. 

D. Ei siirrettävissä. Asiakas ei voi siirtää palvelua. 

E. Palvelun muuttaminen tai peruuttaminen. Muutos- tai peruutusilmoitus tarvitaan asiakkaalta kaksi 
(2) työpäivää ennen suunniteltua palvelua lisäkustannusten välttämiseksi. Lähetä pyyntö Dellin 
tilitiimille palvelun peruuttamiseksi. Mikäli asiakas on varannut noudon suoraan Dellin 
logistiikkatarjoajalta, asiakkaan on myös peruttava nouto suoraan tällaiselta logistiikkatarjoajalta. 

F. Ei palautuksia. Laitteistoa ei voi palauttaa noudon jälkeen. 

G. Dell-palveluntarjoajat. Asiakas vahvistaa ja hyväksyy, että Dell voi käyttää yhteistyökumppaneita tai 
palveluntarjoajia näiden palveluiden suorittamiseen kokonaan tai osittain. Dell voi ajoittain vaihtaa 
palveluiden tuottamispaikkaa ja/tai palvelun tuottavaa osapuolta. Dell on kuitenkin vastuussa 
asiakkaalle toimitetuista palveluista. 
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H. Ei saastuneita tuotteita. Palvelua ei ole tarkoitettu laitteistolle, joka on saastunut tai jonka epäillään 
olevan kemikaalien, biologisten aineiden tai muiden sellaisten aineiden saastuttama, jotka eivät kuulu 
kiinteästi alkuperäiseen uuteen laitteistoon tai liity normaaliin toimistoympäristöön. Asiakas on 
vastuussa kaikista kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet sellaisesta saastumisesta, josta Dellille ei ole 
tiedotettu. 

I. Ohjelmistojen/tietojen varmuuskopiointi. DELL EI OLE VASTUUSSA LAITTEISTON TIETOJEN 
TAI OHJELMIEN PALAUTTAMISESTA (MUKAAN LUKIEN ASIAKKAAN ANTAMAT USB-
MUISTITIKUT). 

J. Yhdysvaltain PHI:n asetus. Asiakas, jolla on toimintaa Yhdysvalloissa tai joka on muuten USA:n 
Health Insurance Portability and Accountability Act -lain (”HIPAA”) alainen, antaa vakuutuksen, että 
ennen kuin Dellille annetaan pääsy laitteistoon, jota on käytetty suojattujen terveystietojen, kuten 
määritelty 45 C.F.R.:n osiossa 160.103 (”PHI”), käsittelyyn ja/tai varastointiin, että tällaiset tiedot on 
tehty käyttö- ja lukukelvottomiksi valtuuttamattomille henkilöille käyttämällä teknologiaa tai menetelmiä, 
jotka USA:n ylin terveysviranomainen (Secretary of Health, ”USA:n terveysviranomainen”) on 
määritellyt. Näihin kuuluvat: 
 
1. suojattujen terveystietojen puhdistus, poistaminen tai tuhoaminen kaikilta sähköisiltä 

tallennusvälineiltä tavalla, joka täyttää NIST Special Publication -julkaisun 800-88 version 1, 
Guidelines for Media Sanitization -ohjeiden vaatimukset tai 

2. suojattujen terveystietojen kryptaus 45 C.F.R. 164.304; tai 
 

Asiakkaan vastuulla on tarkistaa USA:n terveysviranomaisen antamat päivitetyt ohjeet suojattujen 
terveystietojen tekemiseksi käyttö- ja lukukelvottomiksi valtuuttamattomille henkilöille ja asiakas 
noudattaa asiaankuuluvia ohjeita, jotka liittyvät suojattuihin terveystietoihin, joita löytyy laitteistolta tai 
materiaaleilta, jotka luovutetaan Dellille käsittelyä varten. 

K. Kaupallisesti kohtuulliset palvelun laajuuden rajat. Dell voi kieltäytyä toimittamasta palvelua, mikäli 
olosuhteet tai laitteiston koko tai sen sijainti aiheuttavat Dellin mielestä kohtuuttoman riskin Dellille tai 
Dellin palveluntuottajille tai mikäli laitteisto ei ole palveluiden kattama. Dell ei ole vastuussa itsestään 
riippumattomien syiden aiheuttamista puutteista tai viivästyksistä. 

L. Valinnaiset palvelut. Delliltä voi olla mahdollista hankkia valinnaisia palveluita (mukaan lukien 
tarvepohjainen tuki, asentaminen, konsultointi sekä hallitut ja ammattimaiset tuki- tai koulutuspalvelut), 
ja ne vaihtelevat asiakkaan sijainnin mukaan. Valinnaiset palvelut saattavat edellyttää erillisen 
sopimuksen solmimista Dellin kanssa. Jos tällaista sopimusta ei ole, valinnaiset palvelut toimitetaan 
tämän palvelun kuvauksen mukaisesti. 

M. Peruuttaminen. Dell voi peruuttaa tämän palvelun milloin tahansa ennen päättymispäivämäärää 
seuraavista syistä: 

 Asiakas ei maksa palvelun koko hintaa laskun ehtojen mukaisesti; 

 Asiakas käyttäytyy loukkaavasti tai uhkaavasti tai ei tee yhteistyötä avustavan analyytikon tai 
toimipaikalle saapuvan teknikon kanssa; tai 

 Asiakas ei noudata kaikkia tämän palvelun kuvauksen ehtoja. 

Jos Dell peruuttaa tämän palvelun, Dell lähettää asiakkaalle kirjallisen peruutusilmoituksen asiakkaan 
laskussa ilmoitettuun osoitteeseen. Ilmoituksessa on peruutuksen syy ja peruutuksen 
voimaantulopäivä, joka on vähintään kymmenen (10) päivää siitä, kun Dell lähettää 
peruutusilmoituksen asiakkaalle, paitsi jos paikallinen lainsäädäntö edellyttää muuta peruutusehtoa, 
joka ei ole sopimuksella muutettavissa. Jos Dell peruuttaa tämän palvelun tämän kappaleen 
mukaisesti, asiakkaalla ei ole oikeutta maksettujen palkkioiden tai Dellin saamisten takaisinmaksuun. 
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N. Maantieteelliset rajoitukset ja uudelleensijoittaminen. Palvelut eivät ole saatavissa kaikissa 
sijainneissa. Palveluvaihtoehdot, mukaan lukien palvelutasot, teknisen tuen ajat ja paikan päällä 
tapahtuvan palvelun vasteajat vaihtelevat alueittain, ja jotkin vaihtoehdot eivät välttämättä ole saatavilla 
asiakkaan alueella, joten kysy nämä tiedot myyntiedustajaltasi. 

O. Tietojen pyyhkimisen rajat. Dell ei anna asiakkaan tietosuojaa koskevia suosituksia tai esitä väitteitä 
minkään tietyn tiedonpoistomenetelmien paremmuudesta muihin tiedonpoistojärjestelmiin verrattuna. 
Dellin kierrättämien kiintolevyjen sisältämien luottamuksellisten tai arkaluontoisten tietojen 
suojaaminen on asiakkaan vastuulla. Lisätietoja on Dell Media Sanitization -asiakirjassa. 

P. Palveluajat. Ellei alla todeta toisin, palveluiden toimittamiseen liittyviä toimenpiteitä suoritetaan 
maanantaista perjantaihin Dellin normaalina työaikana paikallisen viikoittaisia työtunteja koskevan lain 
mukaisesti. Dellin normaali työaika on klo 8.00–18.00 asiakkaan paikallista aikaa (”työaika”): 

Maa Dellin normaali työaika 

Saint Kitts, Saint Lucia, Saint Vincent, Trinidad, Neitsytsaaret, muu englanninkielinen Karibia Maanantaista perjantaihin klo 
7.00–16.00 

Barbados, Bahama, Belize, Costa Rica, Tanska, El Salvador, Suomi, Grand Cayman, 
Guatemala, Honduras, Jamaika, Norja, Panama, Puerto Rico, Dominikaaninen tasavalta, 
Suriname, Ruotsi, Turks- ja Caicossaaret 

Maanantaista perjantaihin klo 
8.00–17.00 

Australia, Bermuda, Kiina, Haiti, Hongkong, Japani, Alankomaiden Antillit, Uusi-Seelanti, 
Singapore, Thaimaa 

Maanantaista perjantaihin klo 
9.00–17.00 

Argentiina, Brasilia, Ecuador, Ranska, Intia, Indonesia, Italia, Korea, Malesia, Meksiko, 
Paraguay, Peru, Taiwan, Uruguay 

Maanantaista perjantaihin klo 
9.00–18.00 

Bolivia, Chile Maanantaista perjantaihin klo 
9.00–19.00 

Lähi-itä Sunnuntaista torstaihin klo 
8.00–18.00 

Palvelutoimintoja ei suoriteta normaalin työajan ulkopuolella tai paikallisten pyhäpäivien aikana, paitsi 
jos muista järjestelyistä on sovittu kirjallisesti etukäteen. 

© 2018 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekstissä mahdollisesti käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet 

viittaavat joko merkkien ja nimien haltijoihin tai näiden tuotteisiin. Dellin myyntiehdot ovat pyydettäessä 

saatavilla myös tulosteena. 

 

 

  

http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/media-sanitization.pdf?newtab=true
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Palveluliite 1 

IT-omaisuuden jälleenmyynti tietojen tyhjentämisellä 
paikan päällä – (päättyy 4 vuoden kuluttua 
ostopäivämäärästä) 

 
Tämä palvelunkuvaus ei kata palvelinkiintolevyjen paikan päällä tapahtuvaa tietojen tyhjennystä. 
 
A. Dellin velvollisuudet 

 
1. Aikataulutus. 

a. Tietojen tyhjentäminen. Dell ottaa yhteyttä asiakkaaseen aikatauluttaakseen tietojen 
tyhjentämisen jokaisessa paikassa molempia osapuolia tyydyttävänä ajankohtana. Tietojen 
tyhjennystä ei yleensä tehdä aiemmin kuin kymmenen (10) työpäivän kuluttua yhteydenotosta. 

b. Nouto. Kun tietojen tyhjentäminen on tehty, Dell määrää Dellin logistiikkatarjoajan noutamaan 
ja kuljettamaan laitteiston. Dellin logistiikkatarjoaja ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja vahvistaa 
laitteiden lukumäärän ja sopii noudolle molemmille sopivan aikataulun tavallisen työajan 
mukaisesti. Noutoa ei yleensä tehdä aiemmin kuin kolmen (3) työpäivän kuluttua 
yhteydenotosta. 

2. Tietojen tyhjentäminen. Dell 
a. Saapuu paikalle, ottaa yhteyttä asiakkaan toimipaikan edustajaan ja siirtyy tietojen 

tyhjentämisen työtilaan; 

b. Tallentaa seuraavat tiedot jokaisesta järjestelmästä yhteenvetoon tietojen tyhjennyksestä; 
valmistaja, mallinumero, sarjanumerot toimivista ja kunnolla asennetuista kiintolevyistä; 

c. Tyhjentää jokaisen järjestelmän tiedot; 

d. Määrittää yhteenvedossa tietojen tyhjennyksestä jokaisen järjestelmän kiintolevyn kohdalla, 
jonka tietoja on yritetty tyhjentää, onko tietojen tyhjentäminen onnistunut (”PASS”) vai 
epäonnistunut (”FAILED”); 

e. Irrottaa ne järjestelmän kiintolevyt, joiden tietojen tyhjentäminen epäonnistui ja palauttaa 
tällaiset kiintolevyt asiakkaan edustajalle. Kiintolevyyn kiinnitetään tunnus, josta käyvät ilmi 
aika ja päivämäärä ja epäonnistumisen syy (jos tiedossa); 

f. Palauttaa kaikki järjestelmät (paitsi kiintolevyt, joiden tietojen tyhjentäminen ei onnistunut) 
asiakkaan määrittelemään, turvalliseen varastointipaikkaan tulevaa noutoa varten; 

g. Antaa asiakkaalle PDF-/CSV-version tietojen tyhjentämisen yhteenvedosta (asiakkaan 
antamalla) USB-muistitikulla ennen paikalta poistumista; 

h. Toimittaa yhteenvedon tietojen tyhjentämisestä asiakkaan toimipisteen edustajalle 
tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sen vahvistamiseksi, että PDF-/CSV-muodossa toimitettu 
yhteenveto tietojen tyhjentämisestä (vaihe 2.g yllä) todella vastaa seuraavia: 

i. Järjestelmän kiintolevyt on tyhjennetty (”PASS”), ja Dell on sen jälkeen siirtänyt suojattuun 
paikkaan, jonka asiakas on valinnut tulevaa noutoa varten; ja /tai 

ii. Jos järjestelmän kiintolevyjen tyhjentäminen ei onnistunut (”FAILED”) ja ne on sen jälkeen 
palautettu asiakkaan toimipisteen edustajalle asiakkaan hävitettäväksi. 

3. Nouto. Dellin logistiikkatarjoaja: 
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a. Saapuu paikalle, ottaa yhteyttä asiakkaan toimipaikan edustajaan ja saapuu noutopaikkaan; 

b. Tallentaa jokaisen laitteen yksilöivän logistiikkatunnuksen ja merkitsee paikalta poistettujen 
osien lukumäärän; 

c. Merkitsee paikalta poistettujen laitteiden lukumäärän toimitusasiakirjaan; 

d. Pakkaa laitteiston käyttämällä kuormalavoja, välipapereita ja kutistekalvopakkauksia 
(Huomautus: laitteistoa ei pakata yksitellen – katso Asiakkaan velvollisuudet); 

e. Kokoaa yhteen muut esineet, kuten kaapelit, lisälaitteet, porttitoistimet, ulkoiset 
tallennuslaitteet, näppäimistöt, hiiret ja telakointiasemat, laittaa ne laatikoihin ja merkitsee ne 
sekalaisiksi esineiksi; 

f. Antaa asiakkaalle toimitusasiakirjan allekirjoitettavaksi ennen lähtöä; ja 

g. Kuljettaa laitteiston Dellin laitteiden käsittelykeskukseen. 

4. Käsittely. Kun laitteisto saapuu Dellin laitteiden käsittelykeskukseen, Dell: 

a. Tarkastus: 

i. Tallentaa jokaisen laitteen logistiikkatunnuksen valvontajärjestelmään; 

ii. Tallentaa seuraavat tiedot jokaisesta pöytä- tai kannettavasta tietokoneesta, näytöstä ja 
tulostimesta laitteistoraporttiin: 

 merkki, malli, valmistaja, sarjanumero, (mahdollinen) omaisuustunnus ja näytön koko 
(tarvittaessa) 

iii. Tallentaa seuraavat tiedot jokaisesta irrallisesta kiintolevystä laitteistoraporttiin: 

 merkki, mallinumero, valmistaja ja (mahdollinen) sarjanumero; 

iv. Tallentaa seuraavat tiedot kaikista muista laitteista: 

 laitteen tunnistamiseen riittävä kuvaus, laitteen kunto, valmistaja, (mahdollinen) 
sarjanumero, (mahdollinen) omaisuustunnus ja laitteen paino; 

v. Poistaa kaikki laitetunnukset. 

b. Toimivuuden testaaminen: Testaa ja merkitsee laitteistoraporttiin seuraavien laitteiden 
tulokset: 

i. Pöytätietokone, kannettava tietokone, palvelin tai yritysyksikkö: 

a) Käytettävyys 

b) RAM-muistin määrä 

c) Kiintolevyjen lukumäärä ja koko 

d) Suorittimen nopeus 

e) CD-Rom tai DVD asennettuna 

f) Toimivan LCD:n silmämääräinen tarkistaminen (kannettavat tietokoneet) 

 Näytöt: käytettävyys 

 Tulostimet: käytettävyys 

 Muu IT-laitteisto: käytettävyys 

c. Ulkonäön arviointi: Toiminnallisuustestattujen laitteistojen laitteiden ulkonäkö merkitään 
laitteistoraporttiin esimerkiksi seuraavasti: (Huomautus: arvosteluperusteet saattavat vaihdella 
alueittain) 
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i. Luokka C: Käytetty laitteisto, kokonainen ja toiminnallinen. Normaaleja kulumismerkkejä. 

ii. Luokka D: Käytetty laitteisto, josta puuttuu osia tai jossa on normaalia vakavampia 
kulumismerkkejä. 

iii. Luokka S, romu: Käytetty laitteisto (ei jälleenmyytävissä), joka kierrätetään tai puretaan 
osiin. Mukana myös laitteisto, jolla ei ole markkina-arvoa, josta puuttuu tärkeitä osia tai 
joka on kolhiintunut niin pahoin, ettei sitä voi jälleenmyydä. 

d. Arvon optimointi: Jälleenmyyntikelpoisen laitteiston arvo pyritään optimoimaan ja sitä pyritään 
hyödyntämään uudelleen. Asiakas ymmärtää, että edullisen palautuksen saamiseksi laitteiston 
on oltava (i) toimintakuntoinen, sen mukana on oltava virtajohdot ja muut tavarat, jotta laite 
läpäisisi alkuperäisen laitteiston valmistajan (”OEM”) toimintatestit, ja (ii) laitteiston ulkonäön 
on oltava kohtuullinen pienellä siivoamisella, muoviosat eivät saa olla haljenneita, niin että 
laitteisto voidaan myydä toimintakuntoisena ja vähän vaurioituneena. 

e. Jälleenmyynti ja uudelleenhyödyntäminen: 

i. Jokaisen UEPP-hintaohjeiston täyttävän laitteen uudelleenhyödyntäminen perustuu 
laitteen käsittelykuukauden UEPP:n ilmoittamaan kyseisen osan arvoon. Sellaisten osien 
uudelleenhyödyntäminen, jotka voidaan myydä edelleen mutta jotka eivät täytä UEPP-
hinnoitteluohjeita, määritetään kyseisen laitteen arvona osan käsittelykuukauden UEPP-
hinnasta vähentämällä sitä niiden tekijöiden mukaisesti, joiden takia osa ei noudata UEPP-
hinnoitteluohjeita. 

ii. Jos kyseessä on palvelin, yritysyksikkö, varastointilaite tai muu laite, johon ei ole viitattu 
UEPP:ssä, ota yhteyttä Dellin palautusedustajiin ja kerro heille tuotemerkit, kokoonpanot 
ja laitteiden numerot saadaksesi mukautetun hintatarjouksen. 

iii. Dell voi, syystä tai syyttä, säädellä jokaisen laitteen myyntiä järkeväksi katsomallaan 
tavalla. 

iv. Jokaisen laitteen myynti määritellään laitteistoraportissa. Se on asiakkaalle sitova. 

v. Kaikki laitteet, jotka eivät läpäise toimintatestiä tai jotka luokitellaan luokkaan S tai romuksi 
ulkonäkötestissä, kierrätetään tai hävitetään Dellin toimesta tavalla, joka noudattaa kaikkia 
soveltuvia maan ja osavaltion lakeja ja vaatimuksia. 

vi. Asiakas voi saada arvonpalautuksen: 
a) Dell antaa laitteistoraportissa tarkkaa tietoa, jonka avulla asiakas saa maksunsa. 

b) Paikallisen lain sallimissa rajoissa yli kaksi vuotta kestävä arvonkorotus voidaan Dellin 

harkinnan mukaan luovuttaa valtion virastolle tai säilyttää. 

vii. Takaisinostoarvo on ilman sovellettavia veroja, ja jokainen osapuoli maksaa liikevaihto-, 

tavara- ja palveluveronsa. 

f. Kiintolevyjen hävitys: 

i. Suorita tietojen tyhjentäminen menetelmillä, jotka noudattavat NIST 800-88 r1 -standardia 
toiminnallisista ja oikein kiinnitetyistä kiintolevyistä, joita Dell ei käsitellyt tietojen 
tyhjentämisprosessin aikana asiakkaan tiloissa. 

ii. Jos tietojen tyhjennys ei onnistu, Dell tuhoaa ja hävittää muut kiintolevyt kyseessä olevan 
maan lainsäädännön ja vaatimusten mukaisesti. 

g. Muun laitteiston hävittäminen: Dell purkaa muun, jälleenmyyntiin soveltumattoman laitteiston 
ja joko kierrättää, käyttää uudelleen tai hävittää sen kyseessä olevan maan lainsäädännön ja 
vaatimusten mukaisesti 
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5. Raportointi: Dell lähettää asiakkaalle kolmenkymmenenviiden (35) työpäivän kuluessa2 noudosta 
seuraavat raportit sähköpostitse: 

a. Tietojen tyhjentämisen yhteenveto; 

b. Laitteistoraportti ja 

c. Hävitysvahvistus, jossa on mukana seuraavat ehdot: 

i. Todistus tietojen hävittämisestä, joka yksilöi ne kiintolevyt, joista Dell on onnistuneesti 
tyhjentänyt tiedot asiakkaan toimipaikassa; 

ii. Tarkista, että kaikki muut kiintolevyt tyhjennettiin tai että ne tuhottiin; ja 

iii. Vahvistus siitä, että kaikki muu laitteisto tuhottiin tai kierrätettiin kyseessä olevan maan 
vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti 

B. Asiakkaan vastuu 

1. Yleistä. ASIAKAS TEKEE VARMUUSKOPION TIEDOISTA JA OHJELMISTOISTA, JOTKA 
ASIAKAS HALUAA SÄILYTTÄÄ, ENNEN KUIN LAITTEISTO LUOVUTETAAN DELLILLE. Tämän 
palvelunkuvauksen käsittämä palvelu ei kata laitteiston tietojen palautusta. 

2. Tietojen tyhjentäminen. Asiakas 

a. Poistaa kaikki salasanat ja muut suojaustoiminnot sekä kaikki varkauden ehkäisykeinot tai 
kannettavan tietokoneen jäljitysohjelmistot laitteista ja järjestelmistä, joihin tehdään tietojen 
tyhjentäminen, ennen Dellin paikalle saapumista; 

b. Tietojen tyhjentämisen työtilaan tulee kuulua vähintään: 

i. Pöytätilaa, tuoleja, pistorasioita ja riittävä valaistus; 

ii. Tilaa riittävästi ainakin 20 pöytäkoneelle, jotta tietojen samanaikainen tyhjennys voidaan 
tehdä; 

iii. Sähkönriittäväsaatavuus jännitteellä, joka soveltuu palveluun maahan, ja joka noudattaa 
Dellin ohjeita 

c. Keskittää ja sijoittaa järjestelmät, joista tiedot tyhjennetään, samaan paikkaan kuin tietojen 
tyhjentämisen työtila; 

d. Nimeää toimipisteen edustajan niille työpäiville, jolloin tietojen tyhjentämistä tehdään. Edustaja 
ohjaa Dellin tietojen tyhjentämisen työtilaan ja nimeää järjestelmät, joista Dell tyhjentää tiedot; 

e. Antaa näyttöjä ja ulkoisia virran tukia järjestelmien käyttöön tietojen tyhjentämisen aikana 
(näyttöjä ei tarvita kannettaville tietokoneille); 

f. Antaa turvallisen varastointipaikan tietojen tyhjentämisen työtilan välittömässä läheisyydessä 
järjestelmille, joiden tiedot on tyhjennetty paikan päällä, ja jotka odottavat noutoa; 

g. Tarkistaa tietojen tyhjentämisen vahvistuslomakkeen, allekirjoittaa sen ja näin vahvistaa, että 
PDF-/CSV-tiedostona annetun tietojen tyhjentämisen yhteenvedossa (kuten määritellään yllä 
kohdassa A.2, Dellin velvollisuudet) kuvastaa tarkasti seuraavia: (i) järjestelmän kiintolevyt, 
jotka on tyhjennetty (”PASS”) ja sen jälkeen siirretty Dellin toimesta suojattuun, asiakkaan 
nimeämään tallennuspaikkaan noudettavaksi ja (ii) järjestelmän kiintolevyt, joita ei ole 
tyhjennetty (”FAILED”) ja jotka on sen jälkeen palautettu asiakkaan toimipisteen edustajalle 
asiakkaan hävitettäväksi; ja 

h. Antaa Dellille tyhjän USB-muistitikun, johon Dell voi tallentaa PDF-/CSV-version tietojen 
tyhjentämisen yhteenvedosta ennen toimipaikalta poistumista. 

                                                            
2 Merentakaisten alueiden, saarien tai muiden kaukana sijaitsevien paikkojen noudoista raportointi tai 
kuljetus saattaa kestää pidempään. 
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3. Nouto. Ennen noutoa asiakas: 

a. Ilmoittaa noudon aikataulusta, toimipaikalle pääsyyn liittyvistä ongelmista, turvatoimista, 
ammattiliittojen pyynnöistä, vakuutustodistuksen vaatimuksista, lastausalueen 
käyttörajoituksista tai aikarajoituksista; 

b. Täytä kaupallinen lasku kaikista Guamin, Puerto Ricon, Samoan saarten tai Yhdysvaltain 

Neitsytsaarten tai minkä tahansa muun Dellin edellyttämän maan lähetyksiin; 

c. POISTAA KAIKKI LUOTTAMUKSELLISET, OMISTAMANSA, ARKALUONTOISET JA MUUT 
EI-JULKISET TIEDOT JA KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMISTOT KAIKILTA 
LAITTEILTA (KUTEN KIINTOLEVYILTÄ, JOIDEN TYHJENTÄMINEN EI ONNISTUNUT, 
JNE.), JOITA DELL EI MERKINNYT TYHJENNETYIKSI (”PASS”) YHTEENVETOON 
TIETOJEN TYHJENTÄMISESTÄ; 

d. Poistaa kaikki salasanat ja muut suojaustoiminnot sekä kaikki varkauden ehkäisykeinot tai 
kannettavan tietokoneen jäljitysohjelmistot laitteista ja järjestelmistä; 

e. Lopettaa tai siirtää kaikki laitteistossa olevat kolmansien osapuolten ohjelmistojen 
käyttöoikeudet; 

f. Poistaa laitteistosta ja pitää itsellään ulkoiset tallennusvälineet (kuten CD, DVD, ZIP); 

g. Poistaa kaikista tulostimista väriainekasetit; 

h. Varmistaa, että laitteistoon kuuluu vain tietokonelaitteita eikä muita tuotteita kuten 
kodinkoneita, toimistotarvikkeita, biologisesti vaarallisia aineita, biologisesti vaarallisten 
aineiden käsittelyvälineitä, materiaalia, pakkauksia tai laatikoita; 

i. Varmistaa, että laitteisto on kokonainen ja oikein koottu (esimerkiksi kiintolevy, muisti tai akku 
on tallella), sillä puretun laitteiston arvo saattaa olla vähäisempi tai laitteisto saattaa olla 
arvoton; 

j. Kytkee irti/poistaa telineestä/pakkauksesta/laatikosta koko laitteiston ja erottelee selvästi 
noudettavan laitteiston paikalle jäävästä laitteistosta (huomautus: mikäli asiakas on pakannut 
tai laittanut laitteiston laatikoihin ennen noutoa, Dell voi vaatia noudolle uutta ajankohtaa 
asiakkaan kustannuksella tai asiakas voi allekirjoittaa asiakkaan pakkauksen 
vastuuvapautuksen ja sallii näin hyödykkeiden toimituksen asiakkaan 
pakkaamana/käärimänä); 

k. Keskittää laitteiston (mukaan lukien järjestelmät, joiden tiedot on tyhjennetty onnistuneesti) 
jokaisessa toimipaikassa sellaiseen paikkaan, että Dellin logistiikkatarjoaja pääsee siihen 
käsiksi suhteellisen helposti; ja 

l. Valitsee toimipaikan edustajan, joka opastaa Dellin logistiikkatarjoajan laitteiston luo ja 
varmistaa, että Dellin logistiikkatarjoaja noutaa oikean laitteiston. 

4. Asiakkaan takuu. Asiakas esittää ja takaa seuraavat: 

a. Asiakkaalla on kunnossa oleva ja markkinoitava omistusoikeus laitteeseen eikä siihen kohdistu 
mitään kiinnityksiä, vaatimuksia tai muita esteitä; 

b. Asiakas on poistanut kaikki luottamukselliset, yksinoikeudelliset, arkaluonteiset tai muut ei-
julkiset tiedot kaikesta laitteistosta, jota Dell ei määrittänyt yhteenvedossa tietojen 
tyhjentämisestä onnistuneesti tyhjennetyksi (“PASS”); 

c. Asiakkaalla on valtuudet myydä kyseinen laitteisto ja että tällainen myynti ei saa asiakasta 
rikkomaan mitään häntä sitovaa sopimusta tai tuomiota; 

d. Ellei asiakas muutoin ilmoita ja ellei Dell niin kirjallisesti vahvista ennen lähettämistä, laite toimii 
valmistajan julkaisemien teknisten tietojen mukaisesti silloin, kun se toimitetaan Dellille, ja 
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e. Asiakas on vastuussa ja on täyttänyt sille asetetut terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja 
velvollisuudet suhteessa niihin paikkoihin, joihin Dell tai sen palveluntarjoajat ovat saaneet 
asiakkaalta käyttöoikeudet, mukaan lukien tietojen tyhjentämisen työtila. 

Mikäli asiakas rikkoo tämän palvelukuvauksen mukaisia velvoitteitaan tai vakuutuksiaan, Dell ei ole 
velvoitettu tarjoamaan palvelua, eikä se ole vastuussa asiakkaan rikkomuksista seuranneista 
vahingoista. Vaihtoehtoisesti asiakas voi joutua maksamaan lisäkulut, jotka ovat aiheutuneet 
Dellille tai sen palveluntarjoajille menetetystä ajasta tai materiaaleista, häviöistä tai vahingoista. 

C. Hinnoittelu ja maksuehdot 

Asiakasta laskutetaan laitekohtaisesti. Palvelun kuvauksen kuvaama palvelu on saatavana vain 
kahdellekymmenelle (20) tai useammalle järjestelmälle per käynti paikalla (maantieteelliset rajoitukset 
voivat olla voimassa ja maan vähimmäisvaatimukset voivat vaihdella). Kahdenkymmenen (20) 
järjestelmän tietojen tyhjennystä ja noutoa vastaava vähimmäishinta veloitetaan jokaiselta 
käyntikerralta, jolloin tiedon tyhjentämispalveluita käytetään, kun tätä ehtoa ei täytetä. Laitekohtainen 
hinta ilmoitetaan Dellin laatimassa hintatarjouksessa. 

Sekalaiset tavarat yhdistetään, punnitaan ja niistä laskutetaan painon mukaan siten, että yksi laite 
painaa 18 kg (40 lbs). Erinäisiin kohteisiin kuuluvat: 

 Ulkoiset tietokoneen osat (esim. kaapelit, oheislaitteet, ulkoiset asemat, näppäimistöt, hiiret, 
telakointiasemat) 

 Irralliset sisäiset tietokoneen osat 

 Muut kuin tietokoneeseen liittyvät osat (esim. televiestintä/matkapuhelin, DVD/DVR) 

Palvelun hintaan ei sisälly asiakkaan pakkausmateriaalien ja laatikoiden nouto ja/tai kierrätys, vaan 
niistä aiheutuu lisäkuluja. 

Asiakas hyväksyy laitekohtaisen hinnan maksamisen sovellettavan Dell-tilausvahvistuksen mukaisesti 
ja palvelunkuvauksessa määriteltyjen lisämaksujen maksamisen. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että 
Dell voi vaihtaa tämän palvelusopimuksen summia niitä summia vastaan, jotka Dell muuten maksaisi 
asiakkaalle. 

Lisäkulut. 

 Dellin palveluista, jotka kattavat tilauksen ylittävät laitteet, laskutetaan sopivan palvelun 
laitehinnan mukaisesti. 

 Järjestelmästä irtonaisia kiintolevyjä arvioidaan lisämaksusta. 

 Laitteista (laitteistoista), joissa on useampi kuin yksi kiintolevy, veloitetaan levykohtainen 
lisämaksu. 

 Kiintolevy, joka on suurempi kuin 250 Mt, arvioidaan lisämaksusta. 

 Palveluun kuuluvat tavalliset kuljetuskustannukset. 

 Laitteet, jotka painavat enemmän kuin 18 kg (40 lbs) saattavat nostaa kuljetuskustannuksia. 

 Merentakaisten alueiden, saarien tai muiden kaukana sijaitsevien tai epäsuorien paikkojen 
noudoista aiheutuu lisäkustannuksia. 

 Paikat, jotka vaativat käyttöoikeuksia tai ajoneuvorajoituksia, ammattiliittoja, aikakohtaisia tai 
tavallisen työajan jälkeisiä käyntejä, aiheuttavat lisämaksuja. 

 Mikäli asiakas, paikka tai laitteisto ei ole tämän palvelunkuvauksen vaatimusten mukainen, 
sovellettavaa palvelua saatetaan siirtää myöhemmäksi ja/tai lisämaksuja voidaan periä. 

 Lisäkustannuksia saattaa aiheutua, mikäli noutopäivänä asiakas tai laitteisto ei ole valmis 
(esimerkiksi jos asiakas on pakannut laitteiston ennen noutoa ilman Asiakkaan pakkaama -
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luvan hyväksyntää, paikan rajoituksista ei ole ilmoitettu tai nouto peruutetaan 48 tuntia ennen 
sovittua noutopäivämäärää) ja Dellin logistiikkatarjoaja ei pysty noutamaan laitteistoa. 

 Asiakas on vastuussa kustannuksista, jotka aiheutuvat, jos noutoon on joutunut väärää 
laitteistoa. 

D. Tärkeitä lisäehtoja 

 
Omistusoikeus ja menetyksen riski. Dell tai Dellin logistiikkatarjoaja vastaa laitteistolle aiheutuneista 
vaurioista tai katoamisista noutopaikalta lähdön jälkeen. Omistusoikeus siirtyy Dellille tai Dellin 
logistiikkatarjoajalle, kun Dell tai Dellin logistiikkatarjoaja ottaa laitteiston vastaan. 
 
Takuu ja vastuu. Siinä määrin kuin ne liittyvät erityisesti ainoastaan tämän palvelun kuvauksen 
tarjoamiin palveluihin ja huolimatta mistään ristiriitaisista ehdoista sopimuksessa, seuraavat ehdot ovat 
voimassa: 

1. Takuu. DELL TAKAA, ETTÄ SE TUOTTAA PALVELUN KAUPALLISESTI JÄRKEVÄLLÄ 
HUOLELLISUUDELLA. DELL EI ANNA MUITA TAKUITA JA KIELTÄÄ MUUT TAKUUT JA 
EPÄSUORAT TAI SUORAT EHDOT, KUTEN EPÄSUORAT TAKUUT TAI 
KAUPANKÄYNTIEHDOT JA -SOVELTUVUUDEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. 

2. Vastuunrajoitus. VAIKKA VASTUUMAHDOLLISUUS OLISI OLEMASSA, DELLIN JA SEN 
PALVELUNTARJOAJAN PALVELUVASTUU, JOKA TOIMITETAAN TÄMÄN 
PALVELUNKUVAUKSEN MUKAISESTI, ON AINA SEURAAVIEN RAJOITUSTEN JA 
POISSULKEMISTEN ALAINEN: 

a. DELL EI OLE VASTUUSSA SEURAAVISTA (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN 
ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN 
PERUSTUVISTA) ASIOISTA: (I) LIIKEVOITON MENETYS, TIEDON HÄVIÄMINEN 
VAHINGOITTUMINEN TAI LIIKETOIMINNAN MENETYS TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN 
LAITTEISTOON SOVELTUVIEN VAATIMUSTEN NOUDATTAMINEN, (II) VÄLILLINEN, 
ERIKOINEN, EPÄSUORA, VAHINGOLLINEN VAURIO TAI (MAHDOLLISESTI) 
RANGAISTUSSAKKO TAI (III) KOLMANNEN OSAPUOLEN VAATEET. 

b. DELL EI OLE VASTUUSSA (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN 
KORVAUSVASTUUSEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN PERUSTUEN) LAITTEISTOSSA 
OLEVAN TIEDON TURVALLISUUDESTA, PAITSI SILLOIN, KUN JULKAISEMATTOMAKSI 
TARKOITETUN TIEDON ILMITULO JOHTUU SIITÄ, ETTÄ DELL JA/TAI SEN 
PALVELUNTUOTTAJA EI OLE ASIAKKAAN TOIMIPAIKASSA JA TÄSSÄ KUVATTUJEN 
MENETELMIEN MUKAISESTI TYHJENTÄNYT SELLAISEN KIINTOLEVYN TIETOJA, 
JONKA TIEDOT ON MERKITTY ONNISTUNEESTI TYHJENNETYIKSI TIETOJEN 
TYHJENNYKSEN YHTEENVEDOSSA. TÄLLAISESSA TAPAUKSESSA DELL ON 
VASTUUSSA ASIAKKAAN SUORISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT 
ILMITULEMISESTA, KORVAUSVELVOLLISUUDEN YLÄRAJAAN ASTI, JOKA ON 
MÄÄRITETTY ALLA OLEVASSA OSASSA D.2.d. 

c. DELLIN (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI 
MUUHUN PERUSTEESEEN PERUSTUVA) ENIMMÄISVASTUU FYYSISTEN LAITTEIDEN 
VAURIOITUMISESTA TAI KATOAMISESTA EI OLE KOSKAAN ENEMMÄN KUIN 
KATOAMISKUUKAUDEN UEPP:N MUKAISESTI LASKETTU LAITTEEN ARVO. 

d. DELLIN (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI 

MUUHUN PERUSTEESEEN PERUSTUVA) KOKONAISVASTUU TÄSTÄ 

PALVELUNKUVAUKSESTA JOHTUVISTA VASTUUVAATEISTA MINKÄ TAHANSA 

KALENTERIVUODEN AIKANA EI YLITÄ ASIAKKAAN TÄMÄN KALENTERIVUODEN AIKANA 

MAKSAVIA MAKSUJA. 
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DELL EI RAJOITA VASTUUTAAN PETOKSEEN, HENKILÖVAHINKOON TAI 
KUOLEMANTAPAUKSEEN, JOKA JOHTUU SEN HUOLIMATTOMUUDESTA TAI MUUHUN 
MENETYKSEEN, JOTA EI VOIDA RAJOITTAA SOVELLETTAVAN LAIN VUOKSI. MIKÄLI 
SOVELLETTAVA LAKI ESTÄÄ JOSSAIN MÄÄRIN TÄMÄN PALVELUNKUVAUKSEN 
VASTUURAJOITUKSET, OSAPUOLET SOPIVAT, ETTÄ TÄLLAISTA RAJOITUSTA 
MUOKATAAN ILMAN, ETTÄ KUMPIKAAN OSAPUOLI JATKAA TOIMINTAANSA, JOTTA LAIN 
SALLIMAA ENIMMÄISVAIKUTUSTA VOIDAAN SOVELTAA LAAJASTI. 
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Palveluliite 2 

IT-omaisuuden jälleenmyynti tietojen tyhjentämisellä 
muualla – (päättyy 4 vuoden kuluttua 
ostopäivämäärästä) 

 
A. Dellin velvollisuudet. 

1. Aikataulutus. 
 

a. Nouto. Dell määrää Dellin logistiikkatarjoajan noutamaan ja kuljettamaan laitteiston. Dellin 
logistiikkatarjoaja ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja vahvistaa laitteiden lukumäärän ja sopii 
noudolle molemmille sopivan aikataulun tavallisen työajan mukaisesti. Noutoa ei yleensä tehdä 
aiemmin kuin kolmen (3) työpäivän kuluttua yhteydenotosta. 

 
2. Nouto. Dellin logistiikkatarjoaja: 

a. Saapuu paikalle, ottaa yhteyttä asiakkaan toimipaikan edustajaan ja saapuu noutopaikkaan; 

b. Tallentaa jokaisen laitteen yksilöivän logistiikkatunnuksen ja merkitsee paikalta poistettujen 
osien lukumäärän; 

c. Merkitsee paikalta poistettujen laitteiden lukumäärän toimitusasiakirjaan; 

d. Pakkaa laitteiston käyttämällä kuormalavoja, välipapereita ja kutistekalvopakkauksia 
(Huomautus: laitteistoa ei pakata yksitellen – katso Asiakkaan velvollisuudet); 

e. Kokoaa yhteen muut esineet, kuten kaapelit, lisälaitteet, porttitoistimet, ulkoiset 
tallennuslaitteet, näppäimistöt, hiiret ja telakointiasemat, laittaa ne laatikoihin ja merkitsee ne 
sekalaisiksi esineiksi; 

f. Antaa asiakkaalle toimitusasiakirjan allekirjoitettavaksi ennen lähtöä; ja 

g. Kuljettaa laitteiston Dellin laitteiden käsittelykeskukseen. 
 

3. Käsittely. Kun laitteisto saapuu Dellin laitteiden käsittelykeskukseen, Dell: 
 

a. Tarkastus: 

i. Tallentaa jokaisen laitteen logistiikkatunnuksen valvontajärjestelmään; 

ii. Tallentaa seuraavat tiedot jokaisesta pöytä- tai kannettavasta tietokoneesta, näytöstä ja 
tulostimesta laitteistoraporttiin: 

 merkki, malli, valmistaja, sarjanumero, (mahdollinen) omaisuustunnus ja näytön koko 
(tarvittaessa); 

iii. Tallentaa seuraavat tiedot jokaisesta irrallisesta kiintolevystä laitteistoraporttiin: 

 merkki, mallinumero, valmistaja, (mahdollinen) sarjanumero; 

iv. Tallentaa seuraavat tiedot kaikista muista laitteista: 

 laitteen tunnistamiseen riittävä kuvaus, laitteen kunto, valmistaja, (mahdollinen) 
sarjanumero, (mahdollinen) omaisuustunnus ja laitteen paino; 

v. Poistaa kaikki laitetunnukset. 
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b. Toimivuuden testaaminen: Testaa ja merkitsee laitteistoraporttiin seuraavien laitteiden 
tulokset: 

i. Pöytätietokone, kannettava tietokone, palvelin tai yritysyksikkö: 

 Käytettävyys 

 RAM-muistin määrä 

 Kiintolevyjen lukumäärä ja koko 

 Suorittimen nopeus 

 CD-Rom tai DVD asennettuna 

 Toimivan LCD:n silmämääräinen tarkistaminen (kannettavat tietokoneet) 

ii. Näyttö: käytettävyys 

iii. Tulostimet: käytettävyys 

iv. Muu IT-laitteisto: käytettävyys 

c. Ulkonäön arviointi: Toiminnallisuustestattujen laitteistojen laitteiden ulkonäkö merkitään 
laitteistoraporttiin esimerkiksi seuraavasti: (Huomautus: arvosteluperusteet saattavat vaihdella 
alueittain) 

i. Luokka C: Käytetty laitteisto, kokonainen ja toiminnallinen. Normaaleja kulumismerkkejä. 

ii. Luokka D: Käytetty laitteisto, josta puuttuu osia tai jossa on normaalia vakavampia 
kulumismerkkejä. 

iii. Luokka S, romu: Käytetty laitteisto (ei jälleenmyytävissä), joka kierrätetään tai puretaan 
osiin. Mukana myös laitteisto, jolla ei ole markkina-arvoa, josta puuttuu tärkeitä osia tai 
joka on kolhiintunut niin pahoin, ettei sitä voi jälleenmyydä. 

d. Arvon optimointi: Jälleenmyyntikelpoisen laitteiston arvo pyritään optimoimaan ja sitä pyritään 
hyödyntämään uudelleen. Asiakas ymmärtää, että edullisen palautuksen saamiseksi laitteiston 
on oltava (i) toimintakuntoinen, sen mukana on oltava virtajohdot ja muut tavarat, jotta laite 
läpäisisi alkuperäisen laitteiston valmistajan (”OEM”) toimintatestit, ja (ii) laitteiston ulkonäön 
on oltava kohtuullinen pienellä siivoamisella, muoviosat eivät saa olla haljenneita, niin että 
laitteisto voidaan myydä toimintakuntoisena ja vähän vaurioituneena. 

e. Jälleenmyynti ja uudelleenhyödyntäminen: 

i. Jokaisen UEPP-hintaohjeiston täyttävän laitteen uudelleenhyödyntäminen perustuu 
laitteen käsittelykuukauden UEPP:n ilmoittamaan kyseisen osan arvoon. Sellaisten osien 
uudelleenhyödyntäminen, jotka voidaan myydä edelleen mutta jotka eivät täytä UEPP-
hinnoitteluohjeita, määritetään kyseisen laitteen arvona osan käsittelykuukauden UEPP-
hinnasta vähentämällä sitä niiden tekijöiden mukaisesti, joiden takia osa ei noudata UEPP-
hinnoitteluohjeita. 

ii. Jos kyseessä on palvelin, yritysyksikkö, varastointilaite tai muu laite, johon ei ole viitattu 
UEPP:ssä, ota yhteyttä Dellin palautusedustajiin ja kerro heille tuotemerkit, kokoonpanot 
ja laitteiden numerot saadaksesi mukautetun hintatarjouksen. 

iii. Dell voi, syystä tai syyttä, säädellä jokaisen laitteen myyntiä järkeväksi katsomallaan 
tavalla. 

iv. Jokaisen laitteen myynti määritellään laitteistoraportissa. Se on asiakkaalle sitova. 

v. Kaikki laitteet, jotka eivät läpäise toimintatestiä tai jotka luokitellaan luokkaan S tai romuksi 
ulkonäkötestissä, kierrätetään tai hävitetään Dellin toimesta tavalla, joka noudattaa kaikkia 
soveltuvia maan ja osavaltion lakeja ja vaatimuksia. 
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vi. Asiakas voi saada arvonpalautuksen: 

 Dell antaa laitteistoraportissa tarkkaa tietoa, jonka avulla asiakas saa maksunsa. 

 Paikallisen lain sallimissa rajoissa yli kaksi vuotta kestävä arvonkorotus voidaan Dellin 
harkinnan mukaan luovuttaa valtion virastolle tai säilyttää. Dell maksaa asiakkaalle 
takaisinostoarvon 30 päivän kuluttua laitteistoraportin toimittamisesta edellyttäen, että 
Dellillä on asiakkaasta tarvittavat rahalähetystiedot, ja että laitteisto on käsitelty yllä 
olevien ehtojen mukaisesti. 

vii. Takaisinostoarvo on ilman sovellettavia veroja, ja jokainen osapuoli maksaa liikevaihto-, 
tavara- ja palveluveronsa. 

f. Kiintolevyjen hävitys: 

i. Suorita tietojen tyhjentäminen menetelmillä, jotka noudattavat NIST 800-88 r1 -standardia 
toiminnallisista ja oikein kiinnitetyistä kiintolevyistä. 

ii. Jos tietojen tyhjennys ei onnistu, Dell tuhoaa ja hävittää muut kiintolevyt kyseessä olevan 
maan lainsäädännön ja vaatimusten mukaisesti. 

g. Muun laitteiston hävittäminen: Dell purkaa muun, jälleenmyyntiin soveltumattoman laitteiston 
ja joko kierrättää, käyttää uudelleen tai hävittää sen kyseessä olevan maan lainsäädännön ja 
vaatimusten mukaisesti 

4. Raportointi. Dell lähettää asiakkaalle kolmenkymmenenviiden (35) työpäivän kuluessa3 noudosta 
seuraavat raportit sähköpostitse: 

a. Laitteistoraportti ja 

b. Hävitysvahvistus, jossa on mukana seuraavat ehdot: 

i. Todistus tietojen hävittämisestä, joka yksilöi ne kiintolevyt, joista Dell on onnistuneesti 
tyhjentänyt tiedot 

ii. Vahvistus siitä, että kaikista muista kiintolevyistä tyhjennettiin tiedot, tai että ne tuhottiin 
yllä olevan osan A.3.f edellä; ja 

iii. Vahvistus siitä, että kaikki muu laitteisto tuhottiin tai kierrätettiin kyseessä olevan maan 
vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti 

B. Asiakkaan vastuu. 

1. Yleistä. ASIAKAS TEKEE VARMUUSKOPION TIEDOISTA JA OHJELMISTOISTA, JOTKA 
ASIAKAS HALUAA SÄILYTTÄÄ, ENNEN KUIN LAITTEISTO LUOVUTETAAN DELLILLE. Tämän 
palvelunkuvauksen käsittämä palvelu ei kata laitteiston tietojen palautusta. 

2. Tietojen poisto. Tätä palvelua ei ole tarkoitettu sellaisen laitteiston hävittämiseen, joka sisältää 
luottamuksellisia, yksinoikeudellisia, arkaluontoisia tai muita ei-julkisia asiakkaan tietoja. ASIAKAS 
POISTAA KAIKEN LUOTTAMUKSELLISEN, YKSINOIKEUDELLISEN, ARKALUONTEISEN JA 
MUUN EI-JULKISEN TIEDON SEKÄ KAIKKI KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMAT KOKO 
LAITTEISTOSTA ENNEN KUIN SE LUOVUTETAAN DELLIN LOGISTIIKKATARJOAJALLE. 

3. Nouto. Ennen noutoa asiakas: 

a. Ilmoittaa noudon aikataulusta, toimipaikalle pääsyyn liittyvistä ongelmista, turvatoimista, 
ammattiliittojen pyynnöistä, vakuutustodistuksen vaatimuksista, lastausalueen 
käyttörajoituksista tai aikarajoituksista; 

 

                                                            
3 Merentakaisten alueiden, saarien tai muiden kaukana sijaitsevien paikkojen noudoista raportointi tai 
kuljetus saattaa kestää pidempään. 
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b. Täytä kaupallinen lasku kaikista Guamin, Puerto Ricon, Samoan saarten tai Yhdysvaltain 

Neitsytsaarten tai minkä tahansa muun Dellin edellyttämän maan lähetyksiin; 

c. Poistaa kaikki luottamukselliset, yksinoikeudelliset, arkaluontoiset tai muut ei-julkiset tiedot ja 
kaikki kolmansien osapuolten ohjelmistot koko laitteistosta 

d. Poistaa kaikki salasanat ja muut suojaustoiminnot sekä kaikki varkauden ehkäisykeinot tai 
kannettavan tietokoneen jäljitysohjelmistot laitteista ja järjestelmistä; 

e. Lopettaa tai siirtää kaikki laitteistossa olevat kolmansien osapuolten ohjelmistojen 
käyttöoikeudet; 

f. Poistaa laitteistosta ja pitää itsellään ulkoiset tallennusvälineet (kuten CD, DVD, ZIP); 

g. Poistaa kaikista tulostimista väriainekasetit; 

h. Varmistaa, että laitteistoon kuuluu vain tietokonelaitteita eikä muita tuotteita kuten 
kodinkoneita, toimistotarvikkeita, biologisesti vaarallisia aineita, biologisesti vaarallisten 
aineiden käsittelyvälineitä, materiaalia, pakkauksia tai laatikoita; 

i. Varmistaa, että laitteisto on kokonainen ja oikein koottu (esimerkiksi kiintolevy, muisti tai akku 
on tallella), sillä puretun laitteiston arvo saattaa olla vähäisempi tai laitteisto saattaa olla 
arvoton; 

j. Kytkee irti/poistaa telineestä/pakkauksesta/laatikosta koko laitteiston ja erottelee selvästi 
noudettavan laitteiston paikalle jäävästä laitteistosta (huomautus: mikäli asiakas on pakannut 
tai laittanut laitteiston laatikoihin ennen noutoa, Dell voi vaatia noudolle uutta ajankohtaa 
asiakkaan kustannuksella tai asiakas voi allekirjoittaa asiakkaan pakkauksen 
vastuuvapautuksen ja sallii näin hyödykkeiden toimituksen asiakkaan 
pakkaamana/käärimänä); 

k. Keskittää laitteiston jokaisessa paikassa pohjakerrokseen sellaiseen paikkaan, että Dellin 
logistiikkatarjoaja pääsee siihen käsiksi kohtuullisen helposti; ja 

l. Valitsee toimipaikan edustajan, joka opastaa Dellin logistiikkatarjoajan laitteiston luo ja 
varmistaa, että Dellin logistiikkatarjoaja noutaa oikean laitteiston. 

4. Asiakkaan takuu. Asiakas esittää ja takaa seuraavat: 

a. Asiakkaalla on kunnossa oleva ja markkinoitava omistusoikeus laitteeseen eikä siihen kohdistu 
mitään kiinnityksiä, vaatimuksia tai muita esteitä; 

b. Asiakas on poistanut laitteistosta ja saattanut palauttamattomiksi kaikki luottamukselliset, 
yksinoikeudelliset, arkaluonteiset tai muut ei-julkiset tiedot, mukaan lukien kaikki 
henkilökohtaiset tiedot, joita voitaisiin käyttää henkilön tunnistamiseen; 

c. Asiakkaalla on valtuudet myydä kyseinen laitteisto ja että tällainen myynti ei saa asiakasta 
rikkomaan mitään häntä sitovaa sopimusta tai tuomiota; ja 

d. Ellei asiakas muutoin ilmoita ja ellei Dell niin kirjallisesti vahvista ennen lähettämistä, laite toimii 
valmistajan julkaisemien teknisten tietojen mukaisesti silloin, kun se toimitetaan Dellille. 

Mikäli asiakas rikkoo tämän palvelukuvauksen mukaisia velvoitteitaan tai vakuutuksiaan, Dell ei ole 
velvoitettu tarjoamaan palvelua, eikä se ole vastuussa asiakkaan rikkomuksista seuranneista 
vahingoista. Vaihtoehtoisesti asiakas voi joutua maksamaan lisäkulut, jotka ovat aiheutuneet 
Dellille tai sen palveluntarjoajille menetetystä ajasta tai materiaaleista, häviöistä tai vahingoista. 

Lisäksi asiakas suostuu korvaamaan täysin, puolustamaan ja suojaamaan Delliä ja maksamaan 
kaikki kulut ja kustannukset, jotka syntyvät mistä tahansa vaatimuksesta tai vastuusta tai laillisesta 
velvollisuudesta liittyen mihinkään sellaisiin tietoihin, joita säilytetään laitteistossa tai joita sen 
kautta saattaa voida tarkastella (”tiedot”) mukaan lukien rajoituksitta (i) mikä tahansa vaatimus, 
jonka mukaan tietoja tarkasteltiin väärin tai niitä ei säilytetty turvallisesti tai (ii) mikä tahansa 
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velvollisuus tai vastuu, joka syntyy mistä tahansa laista tai säädöksestä, joka liittyy varastoitujen 
tai lähetettyjen tietojen tai henkilökohtaisten tietojen turvallisuuteen tai suojaamiseen. 

 
C. Hinnoittelu ja maksuehdot. 

Asiakkaalta peritään laitekohtainen hinta. Laitteiden vähimmäismäärä noutoa kohti on ilmoitettu alla 
olevassa aluetaulukossa. Alueellista vähimmäismäärää pienemmistä määristä veloitetaan ilmoitettu 
vähimmäismaksu noutokertaa kohti. 

 

Alueet* 
Yhdysvallat, 
Puerto Rico 

Kanada, Eurooppa, 
Lähi-Itä, Afrikka 

APJ 

Laitteiden 
vähimmäismäärä 

noutoa kohti 
10 laitetta 20 laitetta 10 laitetta 

 

* Maantieteellisiä rajoituksia voidaan soveltaa ja maan vähimmäismäärä voi vaihdella 

Laitekohtainen hinta määritellään Dellin hintatarjouksessa. Hintaan sisältyvät asiaan kuuluvat kaapelit, 
oheislaitteet, telakat, porttitoistimet, ulkoiset asemat, näppäimistöt ja hiiret. Sekalaiset tavarat 
yhdistetään, punnitaan ja niistä laskutetaan painon mukaan siten, että yksi laite painaa 18 kg (40 lbs). 
Erinäisiin kohteisiin kuuluvat: 

 Ulkoiset tietokoneen osat (esim. kaapelit, oheislaitteet, ulkoiset asemat, näppäimistöt, hiiret, 
telakointiasemat) 

 Irralliset sisäiset tietokoneen osat (ei kiintolevyt) 

 Muut kuin tietokoneeseen liittyvät osat (esim. televiestintä/matkapuhelin, DVD/DVR) 

Palvelun hintaan ei sisälly asiakkaan pakkausmateriaalien ja laatikoiden nouto ja/tai kierrätys, vaan 
niistä aiheutuu lisäkuluja. 

Asiakas hyväksyy laitekohtaisen hinnan maksamisen sovellettavan Dell-tilausvahvistuksen mukaisesti 
ja palvelunkuvauksessa määriteltyjen lisämaksujen maksamisen. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että 
Dell voi vaihtaa tämän palvelusopimuksen summia niitä summia vastaan, jotka Dell muuten maksaisi 
asiakkaalle. 

Lisäkulut. 

 Dellin palveluista, jotka kattavat tilauksen ylittävät laitteet, laskutetaan sopivan palvelun 
laitehinnan mukaisesti. 

 Järjestelmästä irtonaisia kiintolevyjä arvioidaan lisämaksusta. 

 Palveluun kuuluvat tavalliset kuljetuskustannukset. 

o Laitteet, jotka painavat enemmän kuin 18 kg (40 lbs) saattavat nostaa 
kuljetuskustannuksia. 

o Merentakaisten alueiden, saarien tai muiden kaukana sijaitsevien tai epäsuorien paikkojen 
noudoista aiheutuu lisäkustannuksia. 

o Paikat, jotka vaativat käyttöoikeuksia tai ajoneuvorajoituksia, ammattiliittoja, aikakohtaisia 
tai tavallisen työajan jälkeisiä käyntejä, aiheuttavat lisämaksuja. 
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 Mikäli asiakas, paikka tai laitteisto ei ole tämän palvelunkuvauksen vaatimusten mukainen, 
sovellettavaa palvelua saatetaan siirtää myöhemmäksi ja/tai lisämaksuja voidaan periä. 

 Lisäkustannuksia saattaa aiheutua, mikäli noutopäivänä asiakas tai laitteisto ei ole valmis 
(esimerkiksi jos asiakas on pakannut laitteiston ennen noutoa ilman Asiakkaan pakkaama -
luvan hyväksyntää, paikan rajoituksista ei ole ilmoitettu tai nouto peruutetaan 48 tuntia ennen 
sovittua noutopäivämäärää) ja Dellin logistiikkatarjoaja ei pysty noutamaan laitteistoa. 

 Asiakas on vastuussa kustannuksista, jotka aiheutuvat, jos noutoon on joutunut väärää 
laitteistoa. 

D. Tärkeitä lisäehtoja. 

 
Omistusoikeus ja menetyksen riski. Dell tai Dellin logistiikkatarjoaja vastaa laitteistolle aiheutuneista 
vaurioista tai katoamisista noutopaikalta lähdön jälkeen. Omistusoikeus siirtyy Dellille tai Dellin 
logistiikkatarjoajalle, kun Dell tai Dellin logistiikkatarjoaja ottaa laitteiston vastaan. 
 
Takuu ja vastuu. Siinä määrin kuin ne liittyvät erityisesti ainoastaan tämän palvelun kuvauksen 
tarjoamiin palveluihin ja huolimatta mistään ristiriitaisista ehdoista sopimuksessa, seuraavat ehdot ovat 
voimassa: 

1. Takuu. DELL TAKAA, ETTÄ SE TUOTTAA PALVELUN KAUPALLISESTI JÄRKEVÄLLÄ 
HUOLELLISUUDELLA. DELL EI ANNA MUITA TAKUITA JA KIELTÄÄ MUUT TAKUUT JA 
EPÄSUORAT TAI SUORAT EHDOT, KUTEN EPÄSUORAT TAKUUT TAI 
KAUPANKÄYNTIEHDOT JA -SOVELTUVUUDEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. 

2. Vastuunrajoitus. VAIKKA VASTUUMAHDOLLISUUS OLISI OLEMASSA, DELLIN JA SEN 
PALVELUNTARJOAJAN PALVELUVASTUU, JOKA TOIMITETAAN TÄMÄN 
PALVELUNKUVAUKSEN MUKAISESTI, ON AINA SEURAAVIEN RAJOITUSTEN JA 
POISSULKEMISTEN ALAINEN: 

a. DELL EI OLE VASTUUSSA SEURAAVISTA (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN 
ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN 
PERUSTUVISTA) ASIOISTA: (I) LIIKEVOITON MENETYS, TIEDON HÄVIÄMINEN 
VAHINGOITTUMINEN TAI LIIKETOIMINNAN MENETYS TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN 
LAITTEISTOON SOVELTUVIEN VAATIMUSTEN NOUDATTAMINEN, (II) VÄLILLINEN, 
ERIKOINEN, EPÄSUORA, VAHINGOLLINEN VAURIO TAI (MAHDOLLISESTI) 
RANGAISTUSSAKKO TAI (III) KOLMANNEN OSAPUOLEN VAATEET. 

b. DELL EI OLE VASTUUSSA (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN 
KORVAUSVASTUUSEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN PERUSTUVISTA) 
VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIEDON VAHINGOITTUMISESTA, HÄVIÄMISESTÄ, 
JULKAISEMISESTA TAI LUOTTAMUKSELLISESTA TIEDOSTA TAI SELLAISEN 
KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMASTA, JOTA ASIAKAS EI OLE POISTANUT 
LAITTEISTOSTA, JONKA ON LUOVUTTANUT DELLILLE. 

c. DELLIN (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI 
MUUHUN PERUSTEESEEN PERUSTUVA) ENIMMÄISVASTUU FYYSISTEN LAITTEIDEN 
VAURIOITUMISESTA TAI KATOAMISESTA EI OLE KOSKAAN ENEMMÄN KUIN 
KATOAMISKUUKAUDEN UEPP:N MUKAISESTI LASKETTU LAITTEEN ARVO. 

d. DELLIN (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI 

MUUHUN PERUSTEESEEN PERUSTUVA) KOKONAISVASTUU TÄSTÄ 

PALVELUNKUVAUKSESTA JOHTUVISTA VASTUUVAATEISTA MINKÄ TAHANSA 

KALENTERIVUODEN AIKANA EI YLITÄ ASIAKKAAN TÄMÄN KALENTERIVUODEN AIKANA 

MAKSAVIA MAKSUJA. 
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DELL EI RAJOITA VASTUUTAAN PETOKSEEN, HENKILÖVAHINKOON TAI 
KUOLEMANTAPAUKSEEN, JOKA JOHTUU SEN HUOLIMATTOMUUDESTA TAI MUUHUN 
MENETYKSEEN, JOTA EI VOIDA RAJOITTAA SOVELLETTAVAN LAIN VUOKSI. MIKÄLI 
SOVELLETTAVA LAKI ESTÄÄ JOSSAIN MÄÄRIN TÄMÄN PALVELUNKUVAUKSEN 
VASTUURAJOITUKSET, OSAPUOLET SOPIVAT, ETTÄ TÄLLAISTA RAJOITUSTA 
MUOKATAAN ILMAN, ETTÄ KUMPIKAAN OSAPUOLI JATKAA TOIMINTAANSA, JOTTA LAIN 
SALLIMAA ENIMMÄISVAIKUTUSTA VOIDAAN SOVELTAA LAAJASTI. 
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Palveluliite 3 

Jälleenmyynti ja kierrätys – Alle minimin – (päättyy 4 
vuoden kuluttua ostopäivämäärästä) 
 
A. Dellin velvollisuudet. 

1. Lähetyksen aikataulun sopiminen ja jättö. 
a. Kun olet tilannut Delliltä tämän palvelun, Dell antaa tilauksellesi yksilöllisen lähetysnumeron. 

Asiakkaalle lähetetään automatisoitu postikortti, joka sisältää lähetysnumeron sekä Dell Return 
Center -sivuston URL-osoitteen – www.dellreturncenter.com. 

b. Toimitusmerkinnät jokaiselle laitteelle on tulostettava Dell Return Center -sivustolta. 
c. Toimituspalveluntarjoaja voi sopia asiakkaan oikein pakkaamien laitteiden noudosta asiakkaan 

kanssa Dell Return Center -verkkosivustolla. Vaihtoehtoisesti asiakas voi 
toimituspalveluntarjoajan vaatimusten mukaisesti: (i) toimittaa asiakkaan asianmukaisesti 
pakkaamat laitteet toimituspalveluntarjoajalle tavallisen suunnitellun käynnin aikana asiakkaan 
sijainnissa tai (ii) jättää asiakkaan asianmukaisesti pakkaamat laitteet toimituspalveluntarjoajan 
jättöpisteeseen. 

 
2. Käsittely. Kun laitteisto saapuu Dellin laitteiden käsittelykeskukseen, Dell: 

 
a. Tarkastus: 

i. Tallentaa jokaisen laitteen logistiikkatunnuksen valvontajärjestelmään; 
ii. Tallentaa seuraavat tiedot jokaisesta pöytä- tai kannettavasta tietokoneesta, näytöstä ja 

tulostimesta laitteistoraporttiin. 

 merkki, malli, valmistaja, sarjanumero, (mahdollinen) omaisuustunnus ja näytön koko 
(tarvittaessa); 

iii. Tallentaa seuraavat tiedot kaikista muista laitteista: 

 laitteen tunnistamiseen riittävä kuvaus, laitteen kunto, valmistaja, (mahdollinen) 
sarjanumero, (mahdollinen) omaisuustunnus ja laitteen paino; 

iv. Poistaa kaikki laitetunnukset. 
 

b. Toimivuuden testaaminen: Testaa ja merkitsee laitteistoraporttiin seuraavien laitteiden 
tulokset: 
i. Pöytätietokone, kannettava tietokone, palvelin tai yritysyksikkö: 

 Käytettävyys 

 RAM-muistin määrä 

 Kiintolevyjen lukumäärä ja koko 

 Suorittimen nopeus 

 CD-Rom tai DVD asennettuna 

 Toimivan LCD:n silmämääräinen tarkistaminen (kannettavat tietokoneet) 
ii. Näytöt: käytettävyys 
iii. Tulostimet: käytettävyys 
iv. Muu IT-laitteisto: käytettävyys 

 
c. Ulkonäön arviointi: Toiminnallisuustestattujen laitteistojen laitteiden ulkonäkö merkitään 

laitteistoraporttiin esimerkiksi seuraavasti: (Huomautus: arvosteluperusteet saattavat vaihdella 
alueittain) 

i. Luokka C: Käytetty laitteisto, kokonainen ja toiminnallinen. Normaaleja kulumismerkkejä. 

ii. Luokka D: Käytetty laitteisto, josta puuttuu osia tai jossa on normaalia vakavampia 
kulumismerkkejä. 

http://www.dellreturncenter.com/
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iii. Luokka S, romu: Käytetty laitteisto (ei jälleenmyytävissä), joka kierrätetään tai puretaan 
osiin. Mukana myös laitteisto, jolla ei ole markkina-arvoa, josta puuttuu tärkeitä osia tai 
joka on kolhiintunut niin pahoin, ettei sitä voi jälleenmyydä. 

 
d. Arvon optimointi: Jälleenmyyntikelpoisen laitteiston arvo pyritään optimoimaan ja sitä pyritään 

hyödyntämään uudelleen. Asiakas ymmärtää, että edullisen palautuksen saamiseksi laitteiston 
on oltava (i) toimintakuntoinen, sen mukana on oltava virtajohdot ja muut tavarat, jotta laite 
läpäisisi alkuperäisen laitteiston valmistajan (”OEM”) toimintatestit, ja (ii) laitteiston ulkonäön 
on oltava kohtuullinen pienellä siivoamisella, muoviosat eivät saa olla haljenneita, niin että 
laitteisto voidaan myydä toimintakuntoisena ja vähän vaurioituneena. 

 
e. Jälleenmyynti ja uudelleenhyödyntäminen: 

i. Jokaisen UEPP-hintaohjeiston täyttävän laitteen uudelleenhyödyntäminen perustuu 
laitteen käsittelykuukauden UEPP:n ilmoittamaan kyseisen osan arvoon. Sellaisten osien 
uudelleenhyödyntäminen, jotka voidaan myydä edelleen mutta jotka eivät täytä UEPP-
hinnoitteluohjeita, määritetään kyseisen laitteen arvona osan käsittelykuukauden UEPP-
hinnasta vähentämällä sitä niiden tekijöiden mukaisesti, joiden takia osa ei noudata UEPP-
hinnoitteluohjeita. 

ii. Jos kyseessä on palvelin, yritysyksikkö, varastointilaite tai muu laite, johon ei ole viitattu 
UEPP:ssä, ota yhteyttä Dellin palautusedustajiin ja kerro heille tuotemerkit, kokoonpanot 
ja laitteiden numerot saadaksesi mukautetun hintatarjouksen. 

iii. Dell voi, syystä tai syyttä, säädellä jokaisen laitteen myyntiä järkeväksi katsomallaan 
tavalla. 

iv. Jokaisen laitteen myynti määritellään laitteistoraportissa. Se on asiakkaalle sitova. 

v. Kaikki laitteet, jotka eivät läpäise toimintatestiä tai jotka luokitellaan luokkaan S tai romuksi 
ulkonäkötestissä, kierrätetään tai hävitetään Dellin toimesta tavalla, joka noudattaa kaikkia 
soveltuvia maan ja osavaltion lakeja ja vaatimuksia. 

vi. Asiakas voi saada arvonpalautuksen: 

 Dell antaa laitteistoraportissa tarkkaa tietoa, jonka avulla asiakas saa maksunsa. 

 Paikallisen lain sallimissa rajoissa yli kaksi vuotta kestävä arvonkorotus voidaan Dellin 
harkinnan mukaan luovuttaa valtion virastolle tai säilyttää. 

vii. Takaisinostoarvo on ilman sovellettavia veroja, ja jokainen osapuoli maksaa liikevaihto-, 
tavara- ja palveluveronsa. 

 
f. Kiintolevyjen hävitys: 

i. Suorita tietojen tyhjentäminen menetelmillä, jotka noudattavat NIST 800-88 r1 -standardia 
toiminnallisista ja oikein kiinnitetyistä kiintolevyistä. 

ii. Jos tietojen tyhjennys ei onnistu, Dell tuhoaa ja hävittää muut kiintolevyt kyseessä olevan 
maan lainsäädännön ja vaatimusten mukaisesti. 

 
g. Muun laitteiston hävittäminen: Dell purkaa muun, jälleenmyyntiin soveltumattoman laitteiston 

ja joko kierrättää, käyttää uudelleen tai hävittää sen kyseessä olevan maan lainsäädännön ja 

vaatimusten mukaisesti 
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3. Raportointi. Dell lähettää asiakkaalle kolmenkymmenenviiden (35) työpäivän kuluessa4 noudosta 
seuraavat raportit sähköpostitse: 
a. Laitteistoraportti ja 

b. Hävitysvahvistus, jossa on mukana seuraavat ehdot: 

i. Todistus tietojen hävittämisestä, joka yksilöi ne kiintolevyt, joista Dell on onnistuneesti 
tyhjentänyt tiedot; 

ii. Vahvistus siitä, että kaikista muista kiintolevyistä tyhjennettiin tiedot, tai että ne tuhottiin 
yllä olevan osan A.3.f edellä; 

iii. Vahvistus siitä, että kaikki muu laitteisto tuhottiin tai kierrätettiin kyseessä olevan maan 
vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti 

 
B. Asiakkaan vastuu. 

1. Yleistä. ASIAKAS TEKEE VARMUUSKOPION TIEDOISTA JA OHJELMISTOISTA, JOTKA 
ASIAKAS HALUAA SÄILYTTÄÄ, ENNEN KUIN LAITTEISTO LUOVUTETAAN DELLILLE. Tämän 
palvelunkuvauksen käsittämä palvelu ei kata laitteiston tietojen palautusta. 

2. Tietojen poisto. Tätä palvelua ei ole tarkoitettu sellaisen laitteiston hävittämiseen, joka sisältää 
luottamuksellisia, yksinoikeudellisia, arkaluontoisia tai muita ei-julkisia asiakkaan tietoja. ASIAKAS 
POISTAA KAIKEN LUOTTAMUKSELLISEN, YKSINOIKEUDELLISEN, ARKALUONTEISEN JA 
MUUN EI-JULKISEN TIEDON SEKÄ KAIKKI KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMAT KOKO 
LAITTEISTOSTA ENNEN KUIN SE LUOVUTETAAN DELLIN LOGISTIIKKATARJOAJALLE. 

3. Toimitus. Ennen laitteiston toimitusta asiakas: 

a. Siirry Dell Return Center -sivustolle – http://www.dellreturncenter.com/– ja anna Dellin 
tilausnumero tai lähetysnumero. Asiakas voi myös käyttää Dellin tilausnumeroa, jotta hän voi 
käyttää merkintöjä Dell Return Center -verkkosivustolla 3 arkipäivää tilauspäivän jälkeen; 

b. Vahvistaa, että nimi ja nouto-osoite ovat oikein, ja antavat sähköpostiosoitteensa; 

c. Syötä sarjanumero kullekin Dellille lähetettävälle kappaleelle; 

d. Tulosta kaikille toimitettaville laitteille omat merkinnät; 

e. Sovi noutopäivämäärä toimituspalveluntarjoajan kanssa tai vahvista, että heillä on 
säännöllisesti toteutettava toimituspalveluntarjoajan nouto tai että he vievät yksikön 
toimituspalveluntarjoajan jättöpisteeseen; 

f. Poistaa laitteistosta ja pitää itsellään ulkoiset tallennusvälineet (kuten CD, DVD, ZIP); 

g. Poistaa kaikista tulostimista väriainekasetit; 

h. Poistaa kaikki salasanat ja muut suojaustoiminnot sekä kaikki varkauden ehkäisykeinot tai 
kannettavan tietokoneen jäljitysohjelmistot laitteista ja järjestelmistä; 

i. Lopettaa tai siirtää kaikki laitteistossa olevat kolmansien osapuolten ohjelmistojen 
käyttöoikeudet; 

j. Varmistaa, että laitteistoon kuuluu vain tietokonelaitteita eikä muita tuotteita, materiaaleja, 
pakkauksia tai laatikoita, kodinkoneita, toimistotarvikkeita, biologisesti vaarallisia aineita tai 
biologisesti vaarallisten aineiden käsittelyvälineitä; 

k. Varmistaa, että laitteisto on kokonainen ja oikein koottu (esimerkiksi kiintolevy, muisti tai akku 
on tallella), sillä puretun laitteiston arvo saattaa olla vähäisempi tai laitteisto saattaa olla 
arvoton; ja 

                                                            
4 Merentakaisten alueiden, saarien tai muiden kaukana sijaitsevien paikkojen noudoista raportointi tai 
kuljetus saattaa kestää pidempään. 
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l. Pakkaa ja sulje jokainen laite erilliseen laatikkoon asianmukaisten pakkausmateriaalien avulla, 
jotta laite ei vahingoitu, kun se kuljetetaan Dellille. 

4. Asiakkaan takuu. Asiakas esittää ja takaa seuraavat: 

a. Asiakkaalla on kunnossa oleva ja markkinoitava omistusoikeus laitteeseen eikä siihen kohdistu 
mitään kiinnityksiä, vaatimuksia tai muita esteitä; 

b. Asiakas on poistanut laitteistosta ja saattanut palauttamattomiksi kaikki luottamukselliset, 

yksinoikeudelliset, arkaluonteiset tai muut ei-julkiset tiedot, mukaan lukien kaikki 

henkilökohtaiset tiedot, joita voitaisiin käyttää henkilön tunnistamiseen; 

c. Asiakkaalla on valtuudet myydä kyseinen laitteisto ja että tällainen myynti ei saa asiakasta 

rikkomaan mitään häntä sitovaa sopimusta tai tuomiota; ja 

d. Ellei asiakas muutoin ilmoita ja ellei Dell niin kirjallisesti vahvista ennen lähettämistä, laite toimii 

valmistajan julkaisemien teknisten tietojen mukaisesti silloin, kun se toimitetaan Dellille. 

Mikäli asiakas rikkoo tämän palvelukuvauksen mukaisia velvoitteitaan tai vakuutuksiaan, Dell ei ole 

velvoitettu tarjoamaan palvelua, eikä se ole vastuussa asiakkaan rikkomuksista seuranneista 

vahingoista. Vaihtoehtoisesti asiakas voi joutua maksamaan lisäkulut, jotka ovat aiheutuneet 

Dellille tai sen palveluntarjoajille menetetystä ajasta tai materiaaleista, häviöistä tai vahingoista. 

Lisäksi asiakas suostuu korvaamaan täysin, puolustamaan ja suojaamaan Delliä ja maksamaan 

kaikki kulut ja kustannukset, jotka syntyvät mistä tahansa vaatimuksesta tai vastuusta tai laillisesta 

velvollisuudesta liittyen mihinkään sellaisiin tietoihin, joita säilytetään laitteistossa tai joita sen 

kautta saattaa voida tarkastella (”tiedot”) mukaan lukien rajoituksitta (i) mikä tahansa vaatimus, 

jonka mukaan tietoja tarkasteltiin väärin tai niitä ei säilytetty turvallisesti tai (ii) mikä tahansa 

velvollisuus tai vastuu, joka syntyy mistä tahansa laista tai säädöksestä, joka liittyy varastoitujen 

tai lähetettyjen tietojen tai henkilökohtaisten tietojen turvallisuuteen tai suojaamiseen. 

C. Hinnoittelu ja maksuehdot. 
 

Asiakasta laskutetaan laitekohtaisesti. Laitekohtainen hinta ilmoitetaan Dellin laatimassa 
hintatarjouksessa. 
 
Sekalaiset tavarat yhdistetään, punnitaan ja niistä laskutetaan painon mukaan siten, että yksi laite 
painaa 18 kg (40 lbs). Erinäisiin kohteisiin kuuluvat: 

 Ulkoiset tietokoneen osat (esim. kaapelit, oheislaitteet, ulkoiset asemat, näppäimistöt, hiiret, 
telakointiasemat) 

 Irralliset sisäiset tietokoneen osat (ei kiintolevyt) 

 Muut kuin tietokoneeseen liittyvät osat (esim. televiestintä/matkapuhelin, DVD/DVR) 
 
Palvelun hintaan ei sisälly asiakkaan pakkausmateriaalien ja laatikoiden nouto ja/tai kierrätys, vaan 
niistä aiheutuu lisäkuluja. 
 
Asiakas hyväksyy laitekohtaisen hinnan maksamisen sovellettavan Dell-tilausvahvistuksen mukaisesti 
ja palvelunkuvauksessa määriteltyjen lisämaksujen maksamisen. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että 
Dell voi vaihtaa tämän palvelusopimuksen summia niitä summia vastaan, jotka Dell muuten maksaisi 
asiakkaalle. 
 
Lisäkulut. 
 

 Dellin palveluista, jotka kattavat tilauksen ylittävät laitteet, laskutetaan sopivan palvelun 
laitehinnan mukaisesti. 

 Järjestelmästä irtonaisia kiintolevyjä arvioidaan lisämaksusta. 

 Palveluun kuuluvat tavalliset kuljetuskustannukset. 
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o Laitteet, jotka painavat enemmän kuin 18 kg (40 lbs) saattavat nostaa 
kuljetuskustannuksia. 

o Merentakaisten alueiden, saarien tai muiden kaukana sijaitsevien tai epäsuorien paikkojen 
noudoista aiheutuu lisäkustannuksia. 

o Laitteita, jotka painavat enemmän kuin 27 kg (60 lbs), ei voida toimittaa tämän palvelun 
kautta. 

 Toimituspalveluntarjoajan epäonnistuneet noutoyritykset, joissa laitteisto ei ole ollut valmis 
sovittuna noutopäivänä, voivat aiheuttaa lisämaksuja. 

 Jos laitteisto ei ole tässä palvelukuvauksessa määriteltyjen vaatimusten mukainen, 
lisämaksuja ja/tai maksuja sovelletaan. 

 

D. Tärkeitä lisäehtoja. 

 
Omistusoikeus ja menetyksen riski. Dell vastaa laitteistolle aiheutuneista vaurioista tai katoamisista, 
kun se vastaanotetaan, tarkastetaan ja hyväksytään Dellin laitteiden käsittelykeskuksessa. 
Omistusoikeus siirtyy Dellille, kun Dell ottaa laitteiston vastaan. 
 
Takuu ja vastuu. Siinä määrin kuin ne liittyvät erityisesti ainoastaan tämän palvelun kuvauksen 
tarjoamiin palveluihin ja huolimatta mistään ristiriitaisista ehdoista sopimuksessa, seuraavat ehdot ovat 
voimassa: 

1. Takuu. DELL TAKAA, ETTÄ SE TUOTTAA PALVELUN KAUPALLISESTI JÄRKEVÄLLÄ 
HUOLELLISUUDELLA. DELL EI ANNA MUITA TAKUITA JA KIELTÄÄ MUUT TAKUUT JA 
EPÄSUORAT TAI SUORAT EHDOT, KUTEN EPÄSUORAT TAKUUT TAI 
KAUPANKÄYNTIEHDOT JA -SOVELTUVUUDEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. 

2. Vastuunrajoitus. VAIKKA VASTUUMAHDOLLISUUS OLISI OLEMASSA, DELLIN JA SEN 
PALVELUNTARJOAJAN PALVELUVASTUU, JOKA TOIMITETAAN TÄMÄN 
PALVELUNKUVAUKSEN MUKAISESTI, ON AINA SEURAAVIEN RAJOITUSTEN JA 
POISSULKEMISTEN ALAINEN: 

a. DELL EI OLE VASTUUSSA SEURAAVISTA (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN 
ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN 
PERUSTUVISTA) ASIOISTA: (I) LIIKEVOITON MENETYS, TIEDON HÄVIÄMINEN 
VAHINGOITTUMINEN TAI LIIKETOIMINNAN MENETYS TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN 
LAITTEISTOON SOVELTUVIEN VAATIMUSTEN NOUDATTAMINEN, (II) VÄLILLINEN, 
ERIKOINEN, EPÄSUORA, VAHINGOLLINEN VAURIO TAI (MAHDOLLISESTI) 
RANGAISTUSSAKKO TAI (III) KOLMANNEN OSAPUOLEN VAATEET. 

b. DELL EI OLE VASTUUSSA (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN 
KORVAUSVASTUUSEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN PERUSTUVISTA) 
VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIEDON VAHINGOITTUMISESTA, HÄVIÄMISESTÄ, 
JULKAISEMISESTA TAI LUOTTAMUKSELLISESTA TIEDOSTA TAI SELLAISEN 
KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMASTA, JOTA ASIAKAS EI OLE POISTANUT 
LAITTEISTOSTA, JONKA ON TOIMITTANUT DELLILLE. 

c. DELLIN (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI 
MUUHUN PERUSTEESEEN PERUSTUVA) ENIMMÄISVASTUU FYYSISTEN LAITTEIDEN 
VAURIOITUMISESTA TAI KATOAMISESTA EI OLE KOSKAAN ENEMMÄN KUIN 
KATOAMISKUUKAUDEN UEPP:N MUKAISESTI LASKETTU LAITTEEN ARVO. 

d. DELLIN (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI 

MUUHUN PERUSTEESEEN PERUSTUVA) KOKONAISVASTUU TÄSTÄ 

PALVELUNKUVAUKSESTA JOHTUVISTA VASTUUVAATEISTA MINKÄ TAHANSA 
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KALENTERIVUODEN AIKANA EI YLITÄ ASIAKKAAN TÄMÄN KALENTERIVUODEN AIKANA 

MAKSAVIA MAKSUJA. 

 

DELL EI RAJOITA VASTUUTAAN PETOKSEEN, HENKILÖVAHINKOON TAI 
KUOLEMANTAPAUKSEEN, JOKA JOHTUU SEN HUOLIMATTOMUUDESTA TAI MUUHUN 
MENETYKSEEN, JOTA EI VOIDA RAJOITTAA SOVELLETTAVAN LAIN VUOKSI. MIKÄLI 
SOVELLETTAVA LAKI ESTÄÄ JOSSAIN MÄÄRIN TÄMÄN PALVELUNKUVAUKSEN 
VASTUURAJOITUKSET, OSAPUOLET SOPIVAT, ETTÄ TÄLLAISTA RAJOITUSTA 
MUOKATAAN ILMAN, ETTÄ KUMPIKAAN OSAPUOLI JATKAA TOIMINTAANSA, JOTTA LAIN 
SALLIMAA ENIMMÄISVAIKUTUSTA VOIDAAN SOVELTAA LAAJASTI. 

  



 
 

 

Asset Resale & Recycling Services | v2.0 | February 15, 2018   P a g e  | 29 

Palveluliite 4 

IT-omaisuuden kierrätys – (päättyy 4 vuoden kuluttua 
ostopäivämäärästä) 
 
A. Dellin velvollisuudet. 

1. Aikataulutus. 

a. Nouto. Dell määrää Dellin logistiikkatarjoajan noutamaan ja kuljettamaan laitteiston. Dellin 
logistiikkatarjoaja ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja vahvistaa laitteiden lukumäärän ja sopii 
noudolle molemmille sopivan aikataulun tavallisen työajan mukaisesti. Noutoa ei yleensä tehdä 
aiemmin kuin kolmen (3) työpäivän kuluttua yhteydenotosta. 

2. Nouto. Dellin logistiikkatarjoaja: 

a. Saapuu paikalle, ottaa yhteyttä asiakkaan toimipaikan edustajaan ja saapuu noutopaikkaan; 

b. Merkitsee paikalta poistettujen laitteiden lukumäärän toimitusasiakirjaan; 

c. Pakkaa laitteiston käyttämällä kuormalavoja, välipapereita ja kutistekalvopakkauksia 
(Huomautus: laitteistoa ei pakata yksitellen – katso Asiakkaan velvollisuudet); 

d. Antaa asiakkaalle toimitusasiakirjan allekirjoitettavaksi ennen lähtöä; ja 

e. Kuljettaa laitteiston Dellin laitteiden käsittelykeskukseen. 
 

3. Käsittely. Kun laitteisto saapuu Dellin laitteiden käsittelykeskukseen, Dell: 
 

a. Tarkastus: 
 

i. Tallentaa seuraavat tiedot jokaisesta pöytä- tai kannettavasta tietokoneesta, näytöstä, 
palvelimesta, yritysyksiköstä ja tulostimesta laitteistoraporttiin: 

 merkki, malli, valmistaja, sarjanumero, (mahdollinen) omaisuustunnus ja näytön koko 

(tarvittaessa) 

ii. Tallentaa seuraavat tiedot jokaisesta irrallisesta kiintolevystä laitteistoraporttiin: 

 merkki, mallinumero, valmistaja, (mahdollinen) sarjanumero 

iii. tallentaa seuraavat tiedot kaikista muista laitteista: 

 laitteen tunnistamiseen riittävä kuvaus, laitteen kunto, valmistaja, (mahdollinen) 

sarjanumero, (mahdollinen) omaisuustunnus ja laitteen paino 

iv. Poistaa laitetunnukset 

 

b. Kiintolevyjen hävitys: 

i. Suorita tietojen tyhjentäminen menetelmillä, jotka noudattavat NIST 800-88 r1 -standardia 
toiminnallisista ja oikein kiinnitetyistä kiintolevyistä. 

ii. Jos tietojen tyhjennys ei onnistu, Dell tuhoaa ja hävittää muut kiintolevyt kyseessä olevan 
maan lainsäädännön ja vaatimusten mukaisesti. 

 

c. Laitteiston hävittäminen: Dell purkaa uudelleen käytettäväksi soveltumattoman laitteiston ja 

joko kierrättää, käyttää uudelleen tai hävittää sen kyseessä olevan maan lainsäädännön ja 

vaatimusten mukaisesti. 
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4. Raportointi. Dell lähettää asiakkaalle kolmenkymmenenviiden (35) työpäivän kuluessa5 noudosta 

seuraavat raportit sähköpostitse: 

a. Laitteistoraportti ja 

b. Hävitysvahvistus, jossa on mukana seuraavat ehdot: 

i. Vahvistus siitä, että kaikista muista kiintolevyistä tyhjennettiin tiedot, tai että ne tuhottiin 

yllä olevan osan A.3.b. edellä; 

ii. Vahvistus siitä, että kaikki muu laitteisto tuhottiin tai kierrätettiin kyseessä olevan maan 

vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti 

c. Palautus vuokraraporttiin. 

 

B. Asiakkaan vastuu. 

 

1. Yleistä. ASIAKAS TEKEE VARMUUSKOPION TIEDOISTA JA OHJELMISTOISTA, JOTKA 

ASIAKAS HALUAA SÄILYTTÄÄ, ENNEN KUIN LAITTEISTO LUOVUTETAAN DELLILLE. Tämän 

palvelunkuvauksen käsittämä palvelu ei kata laitteiston tietojen palautusta. 

 

2. Tietojen poisto. Tätä palvelua ei ole tarkoitettu sellaisen laitteiston hävittämiseen, joka sisältää 

luottamuksellisia, yksinoikeudellisia, arkaluontoisia tai muita ei-julkisia asiakkaan tietoja. ASIAKAS 

POISTAA KAIKEN LUOTTAMUKSELLISEN, YKSINOIKEUDELLISEN, ARKALUONTEISEN JA 

MUUN EI-JULKISEN TIEDON SEKÄ KAIKKI KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMAT KOKO 

LAITTEISTOSTA ENNEN KUIN SE LUOVUTETAAN DELLIN LOGISTIIKKATARJOAJALLE. 

 

3. Nouto. Ennen noutoa asiakas: 

 

a. Ilmoittaa noudon aikataulusta, toimipaikalle pääsyyn liittyvistä ongelmista, turvatoimista, 

ammattiliittojen pyynnöistä, vakuutustodistuksen vaatimuksista, lastausalueen 

käyttörajoituksista tai aikarajoituksista; 

b. Poistaa kaikki luottamukselliset, yksinoikeudelliset, arkaluontoiset tai muut ei-julkiset tiedot ja 

kaikki kolmansien osapuolten ohjelmistot koko laitteistosta; 

c. Lakkauttaa tai siirtää laitteistossa olevat kolmannen osapuolen ohjelmistojen lisenssit (kuten 

varkauden ehkäisy tai kannettavan tietokoneen jäljitysohjelmisto); 

d. Poistaa laitteistosta ja pitää itsellään ulkoiset tallennusvälineet (kuten CD, DVD, ZIP); 

e. Poistaa kaikista tulostimista väriainekasetit; 

f. Varmistaa, että laitteistoon kuuluu vain tietokonelaitteita eikä muita tuotteita, kodinkoneita, 

toimistotarvikkeita, biologisesti vaarallisia aineita tai biologisesti vaarallisten aineiden 

käsittelyvälineitä; 

g. Kytkee irti/poistaa telineestä/pakkauksesta/laatikosta koko laitteiston ja erottelee selvästi 

noudettavan laitteiston paikalle jäävästä laitteistosta (huomautus: mikäli asiakas on pakannut 

tai laittanut laitteiston laatikoihin ennen noutoa, Dell voi vaatia noudolle uutta ajankohtaa 

asiakkaan kustannuksella tai asiakas voi allekirjoittaa asiakkaan pakkauksen 

vastuuvapautuksen ja sallii näin hyödykkeiden toimituksen asiakkaan 

pakkaamana/käärimänä); 

h. Keskittää laitteiston jokaisessa paikassa pohjakerrokseen sellaiseen paikkaan, että Dellin 

logistiikkatarjoaja pääsee siihen käsiksi kohtuullisen helposti; ja 

i. Valitsee toimipaikan edustajan, joka opastaa Dellin logistiikkatarjoajan laitteiston luo ja 

varmistaa, että Dellin logistiikkatarjoaja noutaa oikean laitteiston. 

 

                                                            
5 Merentakaisten alueiden, saarien tai muiden kaukana sijaitsevien paikkojen noudoista raportointi tai 
kuljetus saattaa kestää pidempään. 
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4. Asiakkaan takuu. Asiakas esittää ja takaa seuraavat: 

a. Asiakkaalla on kunnossa oleva ja markkinoitava omistusoikeus laitteeseen eikä siihen kohdistu 

mitään kiinnityksiä, vaatimuksia tai muita esteitä; 

b. Asiakas on poistanut laitteistosta ja saattanut palauttamattomiksi kaikki luottamukselliset, 

yksinoikeudelliset, arkaluonteiset tai muut ei-julkiset tiedot, mukaan lukien kaikki 

henkilökohtaiset tiedot, joita voitaisiin käyttää henkilön tunnistamiseen; ja 

c. Asiakkaalla on valtuudet myydä kyseinen laitteisto ja että tällainen myynti ei saa asiakasta 

rikkomaan mitään häntä sitovaa sopimusta tai tuomiota. 

Mikäli asiakas rikkoo tämän palvelukuvauksen mukaisia velvoitteitaan tai vakuutuksiaan, Dell ei ole 

velvoitettu tarjoamaan palvelua, eikä se ole vastuussa asiakkaan rikkomuksista seuranneista 

vahingoista. Vaihtoehtoisesti asiakas voi joutua maksamaan lisäkulut, jotka ovat aiheutuneet 

Dellille tai sen palveluntarjoajille menetetystä ajasta tai materiaaleista, häviöistä tai vahingoista. 

Lisäksi asiakas suostuu korvaamaan täysin, puolustamaan ja suojaamaan Delliä ja maksamaan 

kaikki kulut ja kustannukset, jotka syntyvät mistä tahansa vaatimuksesta tai vastuusta tai laillisesta 

velvollisuudesta liittyen mihinkään sellaisiin tietoihin, joita säilytetään laitteistossa tai joita sen 

kautta saattaa voida tarkastella (”tiedot”) mukaan lukien rajoituksitta (i) mikä tahansa vaatimus, 

jonka mukaan tietoja tarkasteltiin väärin tai niitä ei säilytetty turvallisesti tai (ii) mikä tahansa 

velvollisuus tai vastuu, joka syntyy mistä tahansa laista tai säädöksestä, joka liittyy varastoitujen 

tai lähetettyjen tietojen tai henkilökohtaisten tietojen turvallisuuteen tai suojaamiseen. 

C. Hinnoittelu ja maksuehdot. 

Asiakkaalta peritään laitekohtainen hinta. Laitteiden vähimmäismäärä noutoa kohti on ilmoitettu alla 
olevassa aluetaulukossa. Alueellista vähimmäismäärää pienemmistä määristä veloitetaan ilmoitettu 
vähimmäismaksu noutokertaa kohti. 

 

Alueet* 

Yhdysvallat, 
Kolumbia, 
Meksiko, 
Brasilia, 

Puerto Rico 
ja Kanada 

Eurooppa, 
Lähi-itä ja 

Afrikka 
APJ 

Laitteiden 
vähimmäismäärä 

noutoa kohti 
25 laitetta 20 laitetta 10 laitetta 

 
* Maantieteellisiä rajoituksia voidaan soveltaa ja maan vähimmäismäärä voi vaihdella 
 
Laitekohtainen hinta ilmoitetaan Dellin laatimassa hintatarjouksessa. 
 
Sekalaiset tavarat yhdistetään, punnitaan ja niistä laskutetaan painon mukaan siten, että yksi laite 
painaa 18 kg (40 lbs). Erinäisiin kohteisiin kuuluvat: 

 Ulkoiset tietokoneen osat (esim. kaapelit, oheislaitteet, ulkoiset asemat, näppäimistöt, hiiret, 
telakointiasemat) 

 Irralliset sisäiset tietokoneen osat (ei kiintolevyt) 

 Muut kuin tietokoneeseen liittyvät osat (esim. televiestintä/matkapuhelin, DVD/DVR) 
 
Palvelun hintaan ei sisälly asiakkaan pakkausmateriaalien ja laatikoiden nouto ja/tai kierrätys, vaan 
niistä aiheutuu lisäkuluja. 
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Asiakas hyväksyy laitekohtaisen hinnan maksamisen sovellettavan Dell-tilausvahvistuksen mukaisesti 
ja palvelunkuvauksessa määriteltyjen lisämaksujen maksamisen. 
 
Lisäkulut. 
 

 Dellin palveluista, jotka kattavat tilauksen ylittävät laitteet, laskutetaan sopivan palvelun 
laitehinnan mukaisesti. 

 Järjestelmästä irtonaisia kiintolevyjä arvioidaan lisämaksusta. 

 Palveluun kuuluvat tavalliset kuljetuskustannukset. 
o Laitteet, jotka painavat enemmän kuin 18 kg (40 lbs) saattavat nostaa 

kuljetuskustannuksia. 
o Merentakaisten alueiden, saarien tai muiden kaukana sijaitsevien tai epäsuorien paikkojen 

noudoista aiheutuu lisäkustannuksia. 
o Laitteita, jotka painavat enemmän kuin 27 kg (60 lbs), ei voida toimittaa tämän palvelun 

kautta. 

 Toimituspalveluntarjoajan epäonnistuneet noutoyritykset, joissa laitteisto ei ole ollut valmis 
sovittuna noutopäivänä, voivat aiheuttaa lisämaksuja. 

 Jos laitteisto ei ole tässä palvelukuvauksessa määriteltyjen vaatimusten mukainen, 
lisämaksuja ja/tai maksuja sovelletaan. 

D. Tärkeitä lisäehtoja. 

 
Omistusoikeus ja menetyksen riski. Dell tai Dellin logistiikkatarjoaja vastaa laitteistolle aiheutuneista 
vaurioista tai katoamisista noutopaikalta lähdön jälkeen. Omistusoikeus siirtyy Dellille tai Dellin 
logistiikkatarjoajalle, kun Dell tai Dellin logistiikkatarjoaja ottaa laitteiston vastaan. 
 
Takuu ja vastuu. Siinä määrin kuin ne liittyvät erityisesti ainoastaan tämän palvelun kuvauksen 
tarjoamiin palveluihin ja huolimatta mistään ristiriitaisista ehdoista sopimuksessa, seuraavat ehdot ovat 
voimassa: 

1. Takuu. DELL TAKAA, ETTÄ SE TUOTTAA PALVELUN KAUPALLISESTI JÄRKEVÄLLÄ 
HUOLELLISUUDELLA. DELL EI ANNA MUITA TAKUITA JA KIELTÄÄ MUUT TAKUUT JA 
EPÄSUORAT TAI SUORAT EHDOT, KUTEN EPÄSUORAT TAKUUT TAI 
KAUPANKÄYNTIEHDOT JA -SOVELTUVUUDEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. 

2. Vastuunrajoitus. VAIKKA VASTUUMAHDOLLISUUS OLISI OLEMASSA, DELLIN JA SEN 
PALVELUNTARJOAJAN PALVELUVASTUU, JOKA TOIMITETAAN TÄMÄN 
PALVELUNKUVAUKSEN MUKAISESTI, ON AINA SEURAAVIEN RAJOITUSTEN JA 
POISSULKEMISTEN ALAINEN: 

a. DELL EI OLE VASTUUSSA SEURAAVISTA (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN 
ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN 
PERUSTUVISTA) ASIOISTA: (I) LIIKEVOITON MENETYS, TIEDON HÄVIÄMINEN 
VAHINGOITTUMINEN TAI LIIKETOIMINNAN MENETYS TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN 
LAITTEISTOON SOVELTUVIEN VAATIMUSTEN NOUDATTAMINEN, (II) VÄLILLINEN, 
ERIKOINEN, EPÄSUORA, VAHINGOLLINEN VAURIO TAI (MAHDOLLISESTI) 
RANGAISTUSSAKKO TAI (III) KOLMANNEN OSAPUOLEN VAATEET. 

b. DELL EI OLE VASTUUSSA (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN 
KORVAUSVASTUUSEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN PERUSTUVISTA) 
VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIEDON VAHINGOITTUMISESTA, HÄVIÄMISESTÄ, 
JULKAISEMISESTA TAI LUOTTAMUKSELLISESTA TIEDOSTA TAI SELLAISEN 
KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMASTA, JOTA ASIAKAS EI OLE POISTANUT 
LAITTEISTOSTA, JONKA ON LUOVUTTANUT DELLILLE. 
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c. DELLIN (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI 
MUUHUN PERUSTEESEEN PERUSTUVA) ENIMMÄISVASTUU FYYSISTEN LAITTEIDEN 
VAURIOITUMISESTA TAI KATOAMISESTA EI OLE KOSKAAN ENEMMÄN KUIN 
ASIAKKAAN TÄSSÄ PALVELUNKUVAUKSESSA MAKSAMAT MAKSUT LAITTEEN 
HÄVITTÄMISEKSI. 

d. DELLIN (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI 

MUUHUN PERUSTEESEEN PERUSTUVA) KOKONAISVASTUU TÄSTÄ 

PALVELUNKUVAUKSESTA JOHTUVISTA VASTUUVAATEISTA MINKÄ TAHANSA 

KALENTERIVUODEN AIKANA EI YLITÄ ASIAKKAAN TÄMÄN KALENTERIVUODEN AIKANA 

MAKSAVIA MAKSUJA. 

 

DELL EI RAJOITA VASTUUTAAN PETOKSEEN, HENKILÖVAHINKOON TAI 
KUOLEMANTAPAUKSEEN, JOKA JOHTUU SEN HUOLIMATTOMUUDESTA TAI MUUHUN 
MENETYKSEEN, JOTA EI VOIDA RAJOITTAA SOVELLETTAVAN LAIN VUOKSI. MIKÄLI 
SOVELLETTAVA LAKI ESTÄÄ JOSSAIN MÄÄRIN TÄMÄN PALVELUNKUVAUKSEN 
VASTUURAJOITUKSET, OSAPUOLET SOPIVAT, ETTÄ TÄLLAISTA RAJOITUSTA MUOKATAAN 
ILMAN, ETTÄ KUMPIKAAN OSAPUOLI JATKAA TOIMINTAANSA, JOTTA LAIN SALLIMAA 
ENIMMÄISVAIKUTUSTA VOIDAAN SOVELTAA LAAJASTI. 
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Palveluliite 5 

IT-omaisuuden vuokrauksen palautus tietojen 
tyhjentämisellä paikan päällä – (päättyy 4 vuoden 
kuluttua ostopäivämäärästä) 
 

Tämä palvelunkuvaus ei kata palvelinkiintolevyjen paikan päällä tapahtuvaa tietojen tyhjennystä. 
 
A. Dellin velvollisuudet. 

1. Aikataulutus. 

a. Tietojen tyhjentäminen. Dell ottaa yhteyttä asiakkaaseen aikatauluttaakseen tietojen 
tyhjentämisen jokaisessa paikassa molempia osapuolia tyydyttävänä ajankohtana. Tietojen 
tyhjennystä ei yleensä tehdä aiemmin kuin kymmenen (10) työpäivän kuluttua yhteydenotosta. 

b. Nouto. Kun tietojen tyhjentäminen on tehty, Dell määrää Dellin logistiikkatarjoajan noutamaan 
ja kuljettamaan laitteiston. Dellin logistiikkatarjoaja ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja vahvistaa 
laitteiden lukumäärän ja sopii noudolle molemmille sopivan aikataulun tavallisen työajan 
mukaisesti. Noutoa ei yleensä tehdä aiemmin kuin kolmen (3) työpäivän kuluttua 
yhteydenotosta. 

2. Tietojen tyhjentäminen. Dell 

a. Saapuu paikalle, ottaa yhteyttä asiakkaan toimipaikan edustajaan ja siirtyy tietojen 
tyhjentämisen työtilaan; 

b. Tallentaa seuraavat tiedot jokaisesta järjestelmästä yhteenvetoon tietojen tyhjennyksestä; 
valmistaja, mallinumero, sarjanumerot toimivista ja kunnolla asennetuista kiintolevyistä; 

c. Tyhjentää jokaisen järjestelmän tiedot; 

d. Määrittää yhteenvedossa tietojen tyhjennyksestä jokaisen järjestelmän kiintolevyn kohdalla, 
jonka tietoja on yritetty tyhjentää, onko tietojen tyhjentäminen onnistunut (”PASS”) vai 
epäonnistunut (”FAILED”); 

e. Irrottaa ne järjestelmän kiintolevyt, joiden tietojen tyhjentäminen epäonnistui ja palauttaa 
tällaiset kiintolevyt asiakkaan edustajalle. Kiintolevyyn kiinnitetään tunnus, josta käyvät ilmi 
aika ja päivämäärä ja epäonnistumisen syy (jos tiedossa); 

f. Palauttaa kaikki järjestelmät (paitsi kiintolevyt, joiden tietojen tyhjentäminen ei onnistunut) 
asiakkaan määrittelemään, turvalliseen varastointipaikkaan tulevaa noutoa varten; 

g. Antaa asiakkaalle PDF-/CSV-version tietojen tyhjentämisen yhteenvedosta (asiakkaan 
antamalla) USB-muistitikulla ennen paikalta poistumista; 

h. Toimittaa yhteenvedon tietojen tyhjentämisestä asiakkaan toimipisteen edustajalle 
tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sen vahvistamiseksi, että PDF-/CSV-muodossa toimitettu 
yhteenveto tietojen tyhjentämisestä (vaihe 2.g yllä) todella vastaa seuraavia: 

i. Järjestelmän kiintolevyt on tyhjennetty (”PASS”), ja Dell on sen jälkeen siirtänyt suojattuun 
paikkaan, jonka asiakas on valinnut tulevaa noutoa varten; ja /tai 

j. Jos järjestelmän kiintolevyjen tyhjentäminen ei onnistunut (”FAILED”) ja ne on sen jälkeen 
palautettu asiakkaan toimipisteen edustajalle asiakkaan hävitettäväksi. 

3. Nouto ja palautus leasingtoimistoon. Dellin logistiikkatarjoaja: 
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a. Saapuu paikalle, ottaa yhteyttä asiakkaan toimipaikan edustajaan ja saapuu noutopaikkaan; 

b. Tallentaa jokaisen laitteen yksilöivän logistiikkatunnuksen ja merkitsee paikalta poistettujen 
osien lukumäärän; 

c. Tallentaa jokaisen tietokoneen, kannettavan, näytön, tulostimen, palvelimen tai yritysyksikön 
valmistajan sarjanumeron; 

d. Määrittää jokaiselle tietokoneelle, kannettavalle tietokoneelle, näytölle, tulostimelle tai 
palvelimelle ulkonäön mukaisen kuntoluokituksen; 

i. OK – normaalia kulumista 

ii. Hyvä/tyydyttävä 

iii. Vahingoittunut 

e. Pakkaa laitteiston käyttämällä kuormalavoja, välipapereita ja kutistekalvopakkauksia 
(Huomautus: laitteistoa ei pakata yksitellen – katso Asiakkaan velvollisuudet); 

f. Kokoaa yhteen muut esineet, kuten kaapelit, lisälaitteet, porttitoistimet, ulkoiset 
tallennuslaitteet, näppäimistöt, hiiret ja telakointiasemat, laittaa ne laatikoihin ja merkitsee ne 
sekalaisiksi esineiksi; 

g. Antaa asiakkaalle toimitusasiakirjan allekirjoitettavaksi ennen lähtöä; ja 

h. Toimita laitteet leasingtoimistoon viimeistään 8 arkipäivän sisällä noutopäivästä. (Riippuu siitä, 
onko leasingtoimisto hyväksynyt siirron palvelusopimustemme mukaisesti); ja 

4. Raportointi. Dell lähettää asiakkaalle kolmenkymmenenviiden (35) työpäivän kuluessa6  noudosta 
seuraavat raportit sähköpostitse: 

a. Tietojen tyhjentämisen yhteenveto; 

b. Vuokrailmoitus; 

c. Laitteistoraportti ja 

d. Hävitysvahvistus, jossa on mukana seuraavat ehdot: 

i. Todistus tietojen hävittämisestä, joka yksilöi ne kiintolevyt, joista Dell on onnistuneesti 
tyhjentänyt tiedot asiakkaan toimipaikassa; ja 

ii. Tarkista, että kaikki muut kiintolevyt tyhjennettiin tai että ne tuhottiin. 
 

B. Asiakkaan vastuu. 

1. Yleistä. Yleistä. ASIAKAS TEKEE VARMUUSKOPION TIEDOISTA JA OHJELMISTOISTA, 
JOTKA ASIAKAS HALUAA SÄILYTTÄÄ, ENNEN KUIN LAITTEISTO LUOVUTETAAN DELLILLE. 
Tämän palvelunkuvauksen käsittämä palvelu ei kata laitteiston tietojen palautusta. 

2. Tietojen tyhjentäminen. Asiakas 

a. Poistaa kaikki salasanat ja muut suojaustoiminnot sekä kaikki varkauden ehkäisykeinot tai 
kannettavan tietokoneen jäljitysohjelmistot laitteista ja järjestelmistä, joihin tehdään tietojen 
tyhjentäminen, ennen Dellin paikalle saapumista; 

b. Tietojen tyhjentämisen työtilaan tulee kuulua vähintään: 

i. Pöytätilaa, tuoleja, pistorasioita ja riittävä valaistus; 

                                                            
6 Merentakaisten alueiden, saarien tai muiden kaukana sijaitsevien paikkojen noudoista raportointi tai 
kuljetus saattaa kestää pidempään. 
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ii. Tilaa riittävästi ainakin 20 pöytäkoneelle, jotta tietojen samanaikainen tyhjennys voidaan 
tehdä; 

iii. Sähkönriittäväsaatavuus jännitteellä, joka soveltuu palveluun maahan, ja joka noudattaa 
Dellin ohjeita 

c. Keskittää ja sijoittaa järjestelmät, joista tiedot tyhjennetään, samaan paikkaan kuin tietojen 
tyhjentämisen työtila; 

d. Nimeää toimipisteen edustajan niille työpäiville, jolloin tietojen tyhjentämistä tehdään. Edustaja 
ohjaa Dellin tietojen tyhjentämisen työtilaan ja nimeää järjestelmät, joista Dell tyhjentää tiedot; 

e. Antaa näyttöjä ja ulkoisia virran tukia järjestelmien käyttöön tietojen tyhjentämisen aikana 
(näyttöjä ei tarvita kannettaville tietokoneille); 

f. Antaa turvallisen varastointipaikan tietojen tyhjentämisen työtilan välittömässä läheisyydessä 
järjestelmille, joiden tiedot on tyhjennetty paikan päällä, ja jotka odottavat noutoa; 

g. Tarkistaa tietojen tyhjentämisen vahvistuslomakkeen ja allekirjoittaa sen vahvistaakseen, että 
asiakas hyväksyy, että PDF-/CSV-muodossa toimitettu yhteenveto tietojen tyhjentämisestä 
(kuten määritellään yllä kohdassa A.2, Dellin velvollisuudet) kuvastaa tarkasti seuraavia: (i) 
järjestelmän kiintolevyt, jotka on tyhjennetty (”PASS”) ja sen jälkeen siirretty Dellin toimesta 
suojattuun, asiakkaan nimeämään tallennuspaikkaan noudettavaksi ja (ii) järjestelmän 
kiintolevyt, joita ei ole tyhjennetty (”FAILED”) ja jotka on sen jälkeen palautettu asiakkaan 
toimipisteen edustajalle asiakkaan hävitettäväksi; ja 

h. Antaa Dellille tyhjän USB-muistitikun, johon Dell voi tallentaa PDF-/CSV-version tietojen 
tyhjentämisen yhteenvedosta ennen toimipaikalta poistumista. 

3. Nouto. Ennen noutoa asiakas: 

a. On ottanut yhteyttä leasingtoimistoon saadakseen tietoa asianmukaisesta hyväksyntä-
/palautusvaltuutuksesta; 

b. Anna Dellille leasingtoimiston nimi ja osoite ennen aikataulun sopimista; 

c. Ilmoittaa noudon aikataulusta, toimipaikalle pääsyyn liittyvistä ongelmista, turvatoimista, 
ammattiliittojen pyynnöistä, vakuutustodistuksen vaatimuksista, lastausalueen 
käyttörajoituksista tai aikarajoituksista; 

d. Poistaa kaikki luottamukselliset, omistamansa, arkaluontoiset ja muut ei-julkiset tiedot ja 
kolmannen osapuolen ohjelmistot kaikilta laitteilta (kuten kiintolevyiltä, joiden tyhjentäminen ei 
onnistunut, jne.), joita Dell ei merkinnyt tyhjennetyiksi (”Pass”) yhteenvetoon tietojen 
tyhjentämisestä; 

e. Poistaa laitteistosta ja pitää itsellään ulkoiset tallennusvälineet (kuten CD, DVD, ZIP); 

f. Poistaa kaikista tulostimista väriainekasetit; 

g. Varmistaa, että laitteistoon kuuluu vain tietokonelaitteita eikä muita tuotteita kuten 
kodinkoneita, toimistotarvikkeita, biologisesti vaarallisia aineita, biologisesti vaarallisten 
aineiden käsittelyvälineitä, materiaalia, pakkauksia tai laatikoita; 

h. Varmistaa, että laitteisto on kokonainen ja oikein koottu (esimerkiksi kiintolevy, muisti tai akku 
on tallella), sillä puretun laitteiston arvo saattaa olla vähäisempi tai laitteisto saattaa olla 
arvoton; 

i. Poistaa pakkauksistaan koko laitteiston ja erottelee selvästi noudettavan laitteiston paikalle 
jäävästä laitteistosta (huomautus: mikäli asiakas on pakannut tai laittanut laitteiston laatikoihin 
ennen noutoa, Dell voi vaatia noudolle uutta ajankohtaa asiakkaan kustannuksella); 
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j. Keskittää laitteiston (mukaan lukien järjestelmät, joiden tiedot on tyhjennetty onnistuneesti) 
jokaisessa toimipaikassa sellaiseen paikkaan, että Dellin logistiikkatarjoaja pääsee siihen 
käsiksi suhteellisen helposti; ja 

k. Valitsee toimipaikan edustajan, joka opastaa Dellin logistiikkatarjoajan laitteiston luo ja 
varmistaa, että Dellin logistiikkatarjoaja noutaa oikean laitteiston. 

4. Asiakkaan takuu. Asiakas esittää ja takaa seuraavat: 

a. Asiakas on poistanut kaikki luottamukselliset, yksinoikeudelliset, arkaluonteiset tai muut ei-
julkiset tiedot laitteistosta, jota Dell ei määrittänyt yhteenvedossa tietojen tyhjentämisestä 
onnistuneesti tyhjennetyksi (“PASS”); ja 

b. Asiakas on vastuussa ja on täyttänyt sille asetetut terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja 
velvollisuudet suhteessa niihin paikkoihin, joihin Dell tai sen palveluntarjoajat ovat saaneet 
asiakkaalta käyttöoikeudet, mukaan lukien tietojen tyhjentämisen työtila. 

Mikäli asiakas rikkoo tämän palvelukuvauksen mukaisia velvoitteitaan tai vakuutuksiaan, Dell ei ole 
velvoitettu tarjoamaan palvelua, eikä se ole vastuussa asiakkaan rikkomuksista seuranneista 
vahingoista. Vaihtoehtoisesti asiakas voi joutua maksamaan lisäkulut, jotka ovat aiheutuneet 
Dellille tai sen palveluntarjoajille menetetystä ajasta tai materiaaleista, häviöistä tai vahingoista. 

 
C. Hinnoittelu ja maksuehdot. 

 
Asiakasta laskutetaan laitekohtaisesti. Tämän palvelunkuvauksen palvelut ovat käytettävissä vain 
kahdellekymmenelle (20) tai useammalle järjestelmälle käyntikertaa kohti. Kahdenkymmenen (20) 
järjestelmän tietojen tyhjennystä vastaava vähimmäishinta veloitetaan jokaiselta käyntikerralta, jolloin 
tiedon tyhjentämispalveluita käytetään, kun tätä ehtoa ei täytetä (palvelulla saattaa olla erilaisia 
maantieteellisiä rajoituksia ja maakohtaisia vähimmäisveloituksia). Laitekohtainen hinta ilmoitetaan 
Dellin laatimassa hintatarjouksessa. 
 
Sekalaiset tavarat yhdistetään, punnitaan ja niistä laskutetaan painon mukaan siten, että yksi laite 
painaa 18 kg (40 lbs). Erinäisiin kohteisiin kuuluvat: 

 Ulkoiset tietokoneen osat (esim. kaapelit, oheislaitteet, ulkoiset asemat, näppäimistöt, hiiret, 
telakointiasemat) 

 Irralliset sisäiset tietokoneen osat 

 Muut kuin tietokoneeseen liittyvät osat (esim. televiestintä/matkapuhelin, DVD/DVR) 
 

Palvelun hintaan ei sisälly asiakkaan pakkausmateriaalien ja laatikoiden nouto ja/tai kierrätys, vaan 
niistä aiheutuu lisäkuluja. 
 
Asiakas hyväksyy laitekohtaisen hinnan maksamisen sovellettavan Dell-tilausvahvistuksen mukaisesti 
ja palvelunkuvauksessa määriteltyjen lisämaksujen maksamisen. 
 
Lisäkulut. 
 

 Dellin palveluista, jotka kattavat tilauksen ylittävät laitteet, laskutetaan sopivan palvelun 
laitehinnan mukaisesti. 

 Järjestelmästä irtonaisia kiintolevyjä arvioidaan lisämaksusta. 

 Laitteista (laitteistoista), joissa on useampi kuin yksi kiintolevy, veloitetaan levykohtainen 
lisämaksu. 

 Kiintolevy, joka on suurempi kuin 250 Mt, arvioidaan lisämaksusta. 

 Palveluun kuuluvat tavalliset kuljetuskustannukset. 
o Laitteet, jotka painavat enemmän kuin 18 kg (40 lbs) saattavat nostaa 

kuljetuskustannuksia. 
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o Merentakaisten alueiden, saarien tai muiden kaukana sijaitsevien tai epäsuorien paikkojen 
noudoista aiheutuu lisäkustannuksia. 

o Paikat, jotka vaativat käyttöoikeuksia tai ajoneuvorajoituksia, ammattiliittoja, aikakohtaisia 
tai tavallisen työajan jälkeisiä käyntejä, aiheuttavat lisämaksuja. 

 Mikäli asiakas, paikka tai laitteisto ei ole tämän palvelunkuvauksen vaatimusten mukainen, 
sovellettavaa palvelua saatetaan siirtää myöhemmäksi ja/tai lisämaksuja voidaan periä. 

 Lisäkustannuksia saattaa aiheutua, mikäli noutopäivänä asiakas tai laitteisto ei ole valmis 
(esimerkiksi jos asiakas on pakannut laitteiston ennen noutoa tai nouto peruutetaan 48 tuntia 
ennen sovittua noutopäivämäärää) ja Dellin logistiikkatarjoaja ei pysty noutamaan laitteistoa. 

 Asiakas on vastuussa kustannuksista, jotka aiheutuvat, jos noutoon on joutunut väärää 
laitteistoa. 

 Niiden kiintolevyjen tapauksessa, joiden tyhjennyksen Dell on määritellyt epäonnistuneeksi 
tyhjennysprosessin aikana ja tuhonnut, asiakas on vastuussa kaikista järjestelmään liittyvistä 
palautumattomista kiintolevyistä aiheutuvista maksuista. 

 

D. Tärkeitä lisäehtoja 

 
Omistusoikeus ja menetyksen riski. Dell tai Dellin logistiikkatarjoaja vastaa laitteistolle aiheutuneista 
vaurioista tai katoamisista noutopaikalta lähdön jälkeen asiakkaan antamaan leasingtoimiston sijaintiin 
toimitukseen asti. 
 
Takuu ja vastuu. Siinä määrin kuin ne liittyvät erityisesti ainoastaan tämän palvelun kuvauksen 
tarjoamiin palveluihin ja huolimatta mistään ristiriitaisista ehdoista sopimuksessa, seuraavat ehdot ovat 
voimassa: 

1. Takuu. DELL TAKAA, ETTÄ SE TUOTTAA PALVELUN KAUPALLISESTI JÄRKEVÄLLÄ 
HUOLELLISUUDELLA. DELL EI ANNA MUITA TAKUITA JA KIELTÄÄ MUUT TAKUUT JA 
EPÄSUORAT TAI SUORAT EHDOT, KUTEN EPÄSUORAT TAKUUT TAI 
KAUPANKÄYNTIEHDOT JA -SOVELTUVUUDEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. 

2. Vastuunrajoitus. VAIKKA VASTUUMAHDOLLISUUS OLISI OLEMASSA, DELLIN JA SEN 
PALVELUNTARJOAJAN PALVELUVASTUU, JOKA TOIMITETAAN TÄMÄN 
PALVELUNKUVAUKSEN MUKAISESTI, ON AINA SEURAAVIEN RAJOITUSTEN JA 
POISSULKEMISTEN ALAINEN: 

a. DELL EI OLE VASTUUSSA SEURAAVISTA (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN 
ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN 
PERUSTUVISTA) ASIOISTA: (I) LIIKEVOITON MENETYS, TIEDON HÄVIÄMINEN 
VAHINGOITTUMINEN TAI LIIKETOIMINNAN MENETYS TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN 
LAITTEISTOON SOVELTUVIEN VAATIMUSTEN NOUDATTAMINEN, (II) VÄLILLINEN, 
ERIKOINEN, EPÄSUORA, VAHINGOLLINEN VAURIO TAI (MAHDOLLISESTI) 
RANGAISTUSSAKKO TAI (III) KOLMANNEN OSAPUOLEN VAATEET. 

b. DELL EI OLE VASTUUSSA (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN 
KORVAUSVASTUUSEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN PERUSTUEN) LAITTEISTOSSA 
OLEVAN TIEDON TURVALLISUUDESTA, PAITSI SILLOIN, KUN JULKAISEMATTOMAKSI 
TARKOITETUN TIEDON ILMITULO JOHTUU SIITÄ, ETTÄ DELL JA/TAI SEN 
PALVELUNTUOTTAJA EI OLE ASIAKKAAN TOIMIPAIKASSA JA TÄSSÄ KUVATTUJEN 
MENETELMIEN MUKAISESTI TYHJENTÄNYT SELLAISEN KIINTOLEVYN TIETOJA, 
JONKA TIEDOT ON MERKITTY ONNISTUNEESTI TYHJENNETYIKSI TIETOJEN 
TYHJENNYKSEN YHTEENVEDOSSA. TÄLLAISESSA TAPAUKSESSA DELL ON 
VASTUUSSA ASIAKKAAN SUORISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT 
ILMITULEMISESTA, KORVAUSVELVOLLISUUDEN YLÄRAJAAN ASTI, JOKA ON 
MÄÄRITETTY ALLA OLEVASSA OSASSA D.2.d. 
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c. DELLIN (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI 
MUUHUN PERUSTEESEEN PERUSTUVA) ENIMMÄISVASTUU FYYSISTEN LAITTEIDEN 
VAURIOITUMISESTA TAI KATOAMISESTA EI OLE KOSKAAN ENEMMÄN KUIN 
LAITTEIDEN VUOKRANANTAJAN ARVIOIMAT KATOAMIS- TAI 
VAURIOITUMISVELOITUKSET EIKÄ SE OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA SUUREMPI KUIN 
VUOKRANANTAJAN MÄÄRITTELEMÄ JÄÄNNÖSARVO. 

d. DELLIN (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI 

MUUHUN PERUSTEESEEN PERUSTUVA) KOKONAISVASTUU TÄSTÄ 

PALVELUNKUVAUKSESTA JOHTUVISTA VASTUUVAATEISTA MINKÄ TAHANSA 

KALENTERIVUODEN AIKANA EI YLITÄ ASIAKKAAN TÄMÄN KALENTERIVUODEN AIKANA 

MAKSAVIA MAKSUJA. 

 

DELL EI RAJOITA VASTUUTAAN PETOKSEEN, HENKILÖVAHINKOON TAI 
KUOLEMANTAPAUKSEEN, JOKA JOHTUU SEN HUOLIMATTOMUUDESTA TAI MUUHUN 
MENETYKSEEN, JOTA EI VOIDA RAJOITTAA SOVELLETTAVAN LAIN VUOKSI. MIKÄLI 
SOVELLETTAVA LAKI ESTÄÄ JOSSAIN MÄÄRIN TÄMÄN PALVELUNKUVAUKSEN 
VASTUURAJOITUKSET, OSAPUOLET SOPIVAT, ETTÄ TÄLLAISTA RAJOITUSTA MUOKATAAN 
ILMAN, ETTÄ KUMPIKAAN OSAPUOLI JATKAA TOIMINTAANSA, JOTTA LAIN SALLIMAA 
ENIMMÄISVAIKUTUSTA VOIDAAN SOVELTAA LAAJASTI. 
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Palveluliite 6 

IT-omaisuuden vuokrauksen palautus tietojen 
tyhjentämisellä muualla – (päättyy 4 vuoden kuluttua 
ostopäivämäärästä) 
 
A. Dellin velvollisuudet. 

1. Aikataulutus. 

a. Nouto. Dell määrää Dellin logistiikkatarjoajan noutamaan ja kuljettamaan laitteiston. Dellin 
logistiikkatarjoaja ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja vahvistaa laitteiden lukumäärän ja sopii 
noudolle molemmille sopivan aikataulun tavallisen työajan mukaisesti. Noutoa ei yleensä tehdä 
aiemmin kuin kolmen (3) työpäivän kuluttua yhteydenotosta. 

 
2. Nouto. Dellin logistiikkatarjoaja: 

a. Saapuu paikalle, ottaa yhteyttä asiakkaan toimipaikan edustajaan ja saapuu noutopaikkaan; 

b. Tallentaa jokaisen laitteen yksilöivän logistiikkatunnuksen ja merkitsee paikalta poistettujen 
laitteiden lukumäärän toimitusasiakirjaraporttiin; 

c. Tallentaa jokaisen tietokoneen, kannettavan, näytön, tulostimen, palvelimen tai yritysyksikön 
valmistajan sarjanumeron; 

d. Määrittää jokaiselle tietokoneelle, kannettavalle tietokoneelle, näytölle, tulostimelle, 
palvelimelle tai yritysyksikölle ulkonäön mukaisen kuntoluokituksen; 

i. OK – normaalia kulumista 

ii. Hyvä/tyydyttävä 

iii. Vahingoittunut; 

e. Pakkaa laitteiston käyttämällä kuormalavoja, välipapereita ja kutistekalvopakkauksia 
(Huomautus: laitteistoa ei pakata yksitellen – katso Asiakkaan velvollisuudet); 

f. Kokoaa yhteen muut esineet, kuten kaapelit, lisälaitteet, porttitoistimet, ulkoiset 
tallennuslaitteet, näppäimistöt, hiiret ja telakointiasemat, laittaa ne laatikoihin ja merkitsee ne 
sekalaisiksi esineiksi; 

g. Antaa asiakkaalle toimitusasiakirjan allekirjoitettavaksi ennen lähtöä; ja 

h. Kuljettaa laitteiston Dellin laitteiden käsittelykeskukseen. 
 

3. Käsittely. Kun laitteisto saapuu Dellin laitteiden käsittelykeskukseen, Dell: 
a. Tarkastus: 

i. Tallentaa jokaisen laitteen logistiikkatunnuksen valvontajärjestelmään; 

ii. Tallentaa seuraavat tiedot jokaisesta pöytä- tai kannettavasta tietokoneesta, näytöstä ja 
tulostimesta laitteistoraporttiin: 

 merkki, malli, valmistaja, sarjanumero, (mahdollinen) omaisuustunnus ja näytön koko 

(tarvittaessa); 

iii. Tallentaa seuraavat tiedot jokaisesta irrallisesta kiintolevystä laitteistoraporttiin: 

 merkki, mallinumero, valmistaja, (mahdollinen) sarjanumero; 

iv. Tallentaa seuraavat tiedot kaikista muista laitteista: 
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 laitteen tunnistamiseen riittävä kuvaus, laitteen kunto, valmistaja, (mahdollinen) 

sarjanumero, (mahdollinen) omaisuustunnus ja laitteen paino; 

v. Poistaa kaikki laitetunnukset. 

b. Toimivuuden testaaminen: Testaa ja merkitsee laitteistoraporttiin seuraavien laitteiden 
tulokset: 

i. Pöytätietokone, kannettava tietokone, palvelin tai yritysyksikkö: 

 Käytettävyys 

 Ram-muistin määrä 

 Kiintolevyjen lukumäärä ja koko 

 Suorittimen nopeus 

 CD-Rom tai DVD asennettuna 

 Toimivan LCD:n silmämääräinen tarkistaminen (kannettavat tietokoneet) 
ii. Näytöt: käytettävyys 
iii. Tulostimet: käytettävyys 
iv. Muu IT-laitteisto: käytettävyys 

c. Ulkonäön arviointi: Toiminnallisuustestattujen laitteistojen laitteiden ulkonäkö merkitään 
laitteistoraporttiin esimerkiksi seuraavasti: (Huomautus: arvosteluperusteet saattavat vaihdella 
alueittain) 

i. Luokka C: Käytetty laitteisto, kokonainen ja toiminnallinen. Normaaleja kulumismerkkejä. 

ii. Luokka D: Käytetty laitteisto, josta puuttuu osia tai jossa on normaalia vakavampia 
kulumismerkkejä. 

iii. Luokka S, romu: Käytetty laitteisto (ei jälleenmyytävissä), joka kierrätetään tai puretaan 
osiin. Mukana myös laitteisto, jolla ei ole markkina-arvoa, josta puuttuu tärkeitä osia tai 
joka on kolhiintunut niin pahoin, ettei sitä voi jälleenmyydä. 

d. Kiintolevyjen hävitys: 

i. Suorita tietojen tyhjentäminen menetelmillä, jotka noudattavat NIST 800-88 r1 -standardia 
toiminnallisista ja oikein kiinnitetyistä kiintolevyistä 

ii. Jos tietojen tyhjennys ei onnistu, Dell tuhoaa ja hävittää muut kiintolevyt kyseessä olevan 
maan lainsäädännön ja vaatimusten mukaisesti. 

4. Palauta leasingtoimistoon. Dell 

a. Pakkaa laitteiston käyttämällä kuormalavoja, välipapereita ja kutistekalvopakkauksia 
(Huomautus: laitteistoa ei pakata yksitellen – katso Asiakkaan velvollisuudet); 

b. Toimita laitteet leasingtoimistoon viimeistään 21 arkipäivän sisällä noutopäivästä. (Riippuu 
siitä, onko leasingtoimisto hyväksynyt siirron palvelusopimustemme mukaisesti); ja 

5. Raportointi. Dell lähettää asiakkaalle kolmenkymmenenviiden (35) työpäivän kuluessa7 noudosta 
seuraavat raportit sähköpostitse: 

a. Laitteistoraportti; 

b. Vuokrailmoitus; 

c. Hävitysvahvistus, jossa on mukana seuraavat ehdot: 

i. Todistus tietojen hävittämisestä, joka yksilöi ne kiintolevyt, joista Dell on onnistuneesti 
tyhjentänyt tiedot; 

                                                            
7 Merentakaisten alueiden, saarien tai muiden kaukana sijaitsevien paikkojen noudoista raportointi tai 
kuljetus saattaa kestää pidempään. 
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ii. Vahvistus siitä, että kaikista muista kiintolevyistä tyhjennettiin tiedot, tai että ne tuhottiin 
yllä olevan osan A.3.d. edellä; 

iii. Vahvistus siitä, että kaikki muu laitteisto tuhottiin tai kierrätettiin kyseessä olevan maan 
vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti 

d. Vuokrailmoitus. 

B. Asiakkaan vastuu. 

1. Yleistä. ASIAKAS TEKEE VARMUUSKOPION TIEDOISTA JA OHJELMISTOISTA, JOTKA 
ASIAKAS HALUAA SÄILYTTÄÄ, ENNEN KUIN LAITTEISTO LUOVUTETAAN DELLILLE. Tämän 
palvelunkuvauksen käsittämä palvelu ei kata laitteiston tietojen palautusta. 

2. Tietojen poisto. Tätä palvelua ei ole tarkoitettu sellaisen laitteiston hävittämiseen, joka 
sisältää luottamuksellisia, yksinoikeudellisia, arkaluontoisia tai muita ei-julkisia asiakkaan tietoja. 
ASIAKAS POISTAA KAIKEN LUOTTAMUKSELLISEN, YKSINOIKEUDELLISEN, 
ARKALUONTEISEN JA MUUN EI-JULKISEN TIEDON SEKÄ KAIKKI KOLMANNEN 
OSAPUOLEN OHJELMAT KOKO LAITTEISTOSTA ENNEN KUIN SE LUOVUTETAAN DELLIN 
LOGISTIIKKATARJOAJALLE. 

3. Nouto. Ennen noutoa asiakas: 

a. On ottanut yhteyttä leasingtoimistoon saadakseen tietoa asianmukaisesta hyväksyntä-
/palautusvaltuutuksesta; 

b. Anna Dellille leasingtoimiston nimi ja osoite ennen aikataulun sopimista; 

c. Ilmoittaa noudon aikataulusta, toimipaikalle pääsyyn liittyvistä ongelmista, turvatoimista, 
ammattiliittojen pyynnöistä, vakuutustodistuksen vaatimuksista, lastausalueen 
käyttörajoituksista tai aikarajoituksista; 

d. Poistaa kaikki luottamukselliset, yksinoikeudelliset, arkaluontoiset tai muut ei-julkiset tiedot ja 
kaikki kolmansien osapuolten ohjelmistot koko laitteistosta; 

e. Poistaa kaikki salasanat ja muut suojaustoiminnot sekä kaikki varkauden ehkäisykeinot tai 
kannettavan tietokoneen jäljitysohjelmistot laitteista ja järjestelmistä; 

f. Lopettaa tai siirtää kaikki laitteistossa olevat kolmansien osapuolten ohjelmistojen 
käyttöoikeudet; 

g. Poistaa laitteistosta ja pitää itsellään ulkoiset tallennusvälineet (kuten CD, DVD, ZIP); 

h. Poistaa kaikista tulostimista väriainekasetit; 

i. Varmistaa, että laitteistoon kuuluu vain tietokonelaitteita eikä muita tuotteita kuten 
kodinkoneita, toimistotarvikkeita, biologisesti vaarallisia aineita, biologisesti vaarallisten 
aineiden käsittelyvälineitä, materiaalia, pakkauksia tai laatikoita; 

j. Varmistaa, että laitteisto on kokonainen ja oikein koottu (esimerkiksi kiintolevy, muisti tai akku 
on tallella), sillä puretun laitteiston arvo saattaa olla vähäisempi tai laitteisto saattaa olla 
arvoton; 

k. Kytkee irti/poistaa telineestä/pakkauksesta/laatikosta koko laitteiston ja erottelee selvästi 
noudettavan laitteiston paikalle jäävästä laitteistosta (huomautus: mikäli asiakas on pakannut 
tai laittanut laitteiston laatikoihin ennen noutoa, Dell voi vaatia noudolle uutta ajankohtaa 
asiakkaan kustannuksella tai asiakas voi allekirjoittaa asiakkaan pakkauksen 
vastuuvapautuksen ja sallii näin hyödykkeiden toimituksen asiakkaan 
pakkaamana/käärimänä); 

l. Keskittää laitteiston jokaisessa paikassa sellaiseen keskeiseen paikkaan, että Dellin 
logistiikkatarjoaja pääsee siihen käsiksi kohtuullisen helposti (”noutopaikka”); ja 
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m. Valitsee toimipaikan edustajan, joka opastaa Dellin logistiikkatarjoajan laitteiston luo ja 
varmistaa, että Dellin logistiikkatarjoaja noutaa oikean laitteiston. 

4. Asiakkaan takuu. Asiakas esittää ja takaa, että asiakas on poistanut laitteistosta ja saattanut 
palauttamattomiksi kaikki luottamukselliset, yksinoikeudelliset, arkaluonteiset tai muut ei-julkiset 
tiedot, mukaan lukien kaikki henkilökohtaiset tiedot, joita voitaisiin käyttää henkilön tunnistamiseen. 

Mikäli asiakas rikkoo tämän palvelukuvauksen mukaisia velvoitteitaan tai vakuutuksiaan, Dell ei ole 
velvoitettu tarjoamaan palvelua, eikä se ole vastuussa asiakkaan rikkomuksista seuranneista 
vahingoista. Vaihtoehtoisesti asiakas voi joutua maksamaan lisäkulut, jotka ovat aiheutuneet 
Dellille tai sen palveluntarjoajille menetetystä ajasta tai materiaaleista, häviöistä tai vahingoista. 

Lisäksi asiakas suostuu korvaamaan täysin, puolustamaan ja suojaamaan Delliä ja maksamaan 
kaikki kulut ja kustannukset, jotka syntyvät mistä tahansa vaatimuksesta tai vastuusta tai laillisesta 
velvollisuudesta liittyen mihinkään sellaisiin tietoihin, joita säilytetään laitteistossa tai joita sen 
kautta saattaa voida tarkastella (”tiedot”) mukaan lukien rajoituksitta (i) mikä tahansa vaatimus, 
jonka mukaan tietoja tarkasteltiin väärin tai niitä ei säilytetty turvallisesti tai (ii) mikä tahansa 
velvollisuus tai vastuu, joka syntyy mistä tahansa laista tai säädöksestä, joka liittyy varastoitujen 
tai lähetettyjen tietojen tai henkilökohtaisten tietojen turvallisuuteen tai suojaamiseen. 

C. Hinnoittelu ja maksuehdot. 

 
Asiakkaalta peritään laitekohtainen hinta. Laitteiden vähimmäismäärä noutoa kohti on ilmoitettu alla 
olevassa aluetaulukossa. Alueellista vähimmäismäärää pienemmistä määristä veloitetaan ilmoitettu 
vähimmäismaksu noutokertaa kohti. 

 

Alueet* Yhdysvallat 

Kanada, 
Eurooppa, 
Lähi-Itä, 
Afrikka 

APJ 

Laitteiden 
vähimmäismäärä 

noutoa kohti 
10 laitetta 20 laitetta 30 laitetta 

 
 
* Maantieteellisiä rajoituksia voidaan soveltaa ja maan vähimmäismäärä voi vaihdella 
 
Laitekohtainen hinta määritellään Dellin hintatarjouksessa. Hintaan sisältyvät asiaan kuuluvat kaapelit, 
oheislaitteet, telakat, porttitoistimet, ulkoiset asemat, näppäimistöt ja hiiret. 
 
Sekalaiset tavarat yhdistetään, punnitaan ja niistä laskutetaan painon mukaan siten, että yksi laite 
painaa 18 kg (40 lbs). Erinäisiin kohteisiin kuuluvat: 

 Ulkoiset tietokoneen osat (esim. kaapelit, oheislaitteet, ulkoiset asemat, näppäimistöt, hiiret, 
telakointiasemat)  

 Irralliset sisäiset tietokoneen osat 

 Muut kuin tietokoneeseen liittyvät osat (esim. televiestintä/matkapuhelin, DVD/DVR) 
 
Palvelun hintaan ei sisälly asiakkaan pakkausmateriaalien ja laatikoiden nouto ja/tai kierrätys, vaan 
niistä aiheutuu lisäkuluja. 
 
Asiakas hyväksyy laitekohtaisen hinnan maksamisen sovellettavan Dell-tilausvahvistuksen mukaisesti 
ja palvelunkuvauksessa määriteltyjen lisämaksujen maksamisen. 
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Lisäkulut. 
 

 Dellin palveluista, jotka kattavat tilauksen ylittävät laitteet, laskutetaan sopivan palvelun 
laitehinnan mukaisesti. 

 Laitteista (laitteistoista), joissa on useampi kuin yksi kiintolevy, veloitetaan levykohtainen 
lisämaksu. 

 Järjestelmästä irtonaisia kiintolevyjä arvioidaan lisämaksusta. 

 Palveluun kuuluvat tavalliset kuljetuskustannukset. 

 Laitteet, jotka painavat enemmän kuin 18 kg (40 lbs) saattavat nostaa kuljetuskustannuksia. 
o Merentakaisten alueiden, saarien tai muiden kaukana sijaitsevien tai epäsuorien paikkojen 

noudoista aiheutuu lisäkustannuksia. 
o Paikat, jotka vaativat käyttöoikeuksia tai ajoneuvorajoituksia, ammattiliittoja, aikakohtaisia 

tai tavallisen työajan jälkeisiä käyntejä, aiheuttavat lisämaksuja. 
o Erilliset tai kertaluonteiset erät aiheuttavat lisäkustannuksia. 

 Mikäli asiakas, paikka tai laitteisto ei ole tämän palvelunkuvauksen vaatimusten mukainen, 
sovellettavaa palvelua saatetaan siirtää myöhemmäksi ja/tai lisämaksuja voidaan periä. 

 Lisäkustannuksia saattaa aiheutua, mikäli noutopäivänä asiakas tai laitteisto ei ole valmis 
(esimerkiksi jos asiakas on pakannut laitteiston ennen noutoa, paikan rajoituksista ei ole 
ilmoitettu tai nouto peruutetaan 48 tuntia ennen sovittua noutopäivämäärää) ja Dellin 
logistiikkatarjoaja ei pysty noutamaan laitteistoa. 

 Asiakas on vastuussa kustannuksista, jotka aiheutuvat, jos noutoon on joutunut väärää 
laitteistoa. 

 Niiden kiintolevyjen tapauksessa, joiden tyhjennyksen Dell on määritellyt epäonnistuneeksi ja 
tuhonnut, asiakas on vastuussa kaikista järjestelmään liittyvistä palautumattomista 
kiintolevyistä aiheutuvista maksuista. 

D. Tärkeitä lisäehtoja 

 
Omistusoikeus ja menetyksen riski. Dell tai Dellin logistiikkatarjoaja vastaa laitteistolle aiheutuneista 
vaurioista tai katoamisista noutopaikalta lähdön jälkeen asiakkaan antamaan leasingtoimiston sijaintiin 
toimitukseen asti. 
 
Takuu ja vastuu. Siinä määrin kuin ne liittyvät erityisesti ainoastaan tämän palvelun kuvauksen 
tarjoamiin palveluihin ja huolimatta mistään ristiriitaisista ehdoista sopimuksessa, seuraavat ehdot ovat 
voimassa: 

1. Takuu. DELL TAKAA, ETTÄ SE TUOTTAA PALVELUN KAUPALLISESTI JÄRKEVÄLLÄ 
HUOLELLISUUDELLA. DELL EI ANNA MUITA TAKUITA JA KIELTÄÄ MUUT TAKUUT JA 
EPÄSUORAT TAI SUORAT EHDOT, KUTEN EPÄSUORAT TAKUUT TAI 
KAUPANKÄYNTIEHDOT JA -SOVELTUVUUDEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. 

2. Vastuunrajoitus. VAIKKA VASTUUMAHDOLLISUUS OLISI OLEMASSA, DELLIN JA SEN 
PALVELUNTARJOAJAN PALVELUVASTUU, JOKA TOIMITETAAN TÄMÄN 
PALVELUNKUVAUKSEN MUKAISESTI, ON AINA SEURAAVIEN RAJOITUSTEN JA 
POISSULKEMISTEN ALAINEN: 

a. DELL EI OLE VASTUUSSA SEURAAVISTA (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN 
ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN 
PERUSTUVISTA) ASIOISTA: (I) LIIKEVOITON MENETYS, TIEDON HÄVIÄMINEN 
VAHINGOITTUMINEN TAI LIIKETOIMINNAN MENETYS TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN 
LAITTEISTOON SOVELTUVIEN VAATIMUSTEN NOUDATTAMINEN, (II) VÄLILLINEN, 
ERIKOINEN, EPÄSUORA, VAHINGOLLINEN VAURIO TAI (MAHDOLLISESTI) 
RANGAISTUSSAKKO TAI (III) KOLMANNEN OSAPUOLEN VAATEET. 
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b. DELL EI OLE VASTUUSSA (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN 
KORVAUSVASTUUSEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN PERUSTUVISTA) 
VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIEDON VAHINGOITTUMISESTA, HÄVIÄMISESTÄ, 
JULKAISEMISESTA TAI LUOTTAMUKSELLISESTA TIEDOSTA TAI SELLAISEN 
KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMASTA, JOTA ASIAKAS EI OLE POISTANUT 
LAITTEISTOSTA, JONKA ON LUOVUTTANUT DELLILLE. 

c. DELLIN (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI 
MUUHUN PERUSTEESEEN PERUSTUVA) ENIMMÄISVASTUU FYYSISTEN LAITTEIDEN 
VAURIOITUMISESTA TAI KATOAMISESTA EI OLE KOSKAAN ENEMMÄN KUIN 
LAITTEIDEN VUOKRANANTAJAN ARVIOIMAT KATOAMIS- TAI 
VAURIOITUMISVELOITUKSET EIKÄ SE OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA SUUREMPI KUIN 
VUOKRANANTAJAN MÄÄRITTELEMÄ JÄÄNNÖSARVO. 

d. DELLIN (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI 

MUUHUN PERUSTEESEEN PERUSTUVA) KOKONAISVASTUU TÄSTÄ 

PALVELUNKUVAUKSESTA JOHTUVISTA VASTUUVAATEISTA MINKÄ TAHANSA 

KALENTERIVUODEN AIKANA EI YLITÄ ASIAKKAAN TÄMÄN KALENTERIVUODEN AIKANA 

MAKSAVIA MAKSUJA. 

 

DELL EI RAJOITA VASTUUTAAN PETOKSEEN, HENKILÖVAHINKOON TAI 
KUOLEMANTAPAUKSEEN, JOKA JOHTUU SEN HUOLIMATTOMUUDESTA TAI MUUHUN 
MENETYKSEEN, JOTA EI VOIDA RAJOITTAA SOVELLETTAVAN LAIN VUOKSI. MIKÄLI 
SOVELLETTAVA LAKI ESTÄÄ JOSSAIN MÄÄRIN TÄMÄN PALVELUNKUVAUKSEN 
VASTUURAJOITUKSET, OSAPUOLET SOPIVAT, ETTÄ TÄLLAISTA RAJOITUSTA MUOKATAAN 
ILMAN, ETTÄ KUMPIKAAN OSAPUOLI JATKAA TOIMINTAANSA, JOTTA LAIN SALLIMAA 
ENIMMÄISVAIKUTUSTA VOIDAAN SOVELTAA LAAJASTI. 
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Palveluliite 7 

IT-omaisuuden vuokrauksen palautus, vain kuljetus – 
(päättyy 4 vuoden kuluttua ostopäivämäärästä) 
 
A. Dellin velvollisuudet. 

1. Aikataulutus. 

a. Nouto. Dell määrää Dellin logistiikkatarjoajan noutamaan ja kuljettamaan laitteiston. Dellin 
logistiikkatarjoaja ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja vahvistaa laitteiden lukumäärän ja sopii 
noudolle molemmille sopivan aikataulun tavallisen työajan mukaisesti. Noutoa ei yleensä tehdä 
aiemmin kuin kolmen (3) työpäivän kuluttua yhteydenotosta. 

2. Nouto ja palautus leasingtoimistoon. Dellin logistiikkatarjoaja: 

a. Saapuu paikalle, ottaa yhteyttä asiakkaan toimipaikan edustajaan ja saapuu noutopaikkaan; 

b. Tallentaa jokaisen laitteen yksilöivän logistiikkatunnuksen ja merkitsee paikalta poistettujen 
osien lukumäärän; 

c. Tallentaa jokaisen tietokoneen, kannettavan, näytön, tulostimen, palvelimen tai yritysyksikön 
valmistajan sarjanumeron; 

d. Määrittää jokaiselle tietokoneelle, kannettavalle tietokoneelle, näytölle, tulostimelle tai 
palvelimelle ulkonäön mukaisen kuntoluokituksen; 

i. OK – normaalia kulumista 

ii. Hyvä/tyydyttävä 

iii. Vahingoittunut 

e. Pakkaa laitteiston käyttämällä kuormalavoja, välipapereita ja kutistekalvopakkauksia 
(Huomautus: laitteistoa ei pakata yksitellen – katso Asiakkaan velvollisuudet); 

f. Kokoaa yhteen muut esineet, kuten kaapelit, lisälaitteet, porttitoistimet, ulkoiset 
tallennuslaitteet, näppäimistöt, hiiret ja telakointiasemat, laittaa ne laatikoihin ja merkitsee ne 
sekalaisiksi esineiksi; 

g. Antaa asiakkaalle toimitusasiakirjan allekirjoitettavaksi ennen lähtöä; ja 

h. Toimita laitteet leasingtoimistoon viimeistään 8 arkipäivän sisällä noutopäivästä. (Riippuu siitä, 
onko leasingtoimisto hyväksynyt siirron palvelusopimustemme mukaisesti); ja 

3. Raportointi. Dell lähettää asiakkaalle kolmenkymmenenviiden (35) työpäivän kuluessa8 noudosta 
leasingpalautusraportin sähköpostitse. 

B. Asiakkaan vastuu. 

1. Yleistä. ASIAKAS TEKEE VARMUUSKOPION TIEDOISTA JA OHJELMISTOISTA, JOTKA 
ASIAKAS HALUAA SÄILYTTÄÄ, ENNEN KUIN LAITTEISTO LUOVUTETAAN DELLILLE. Tämän 
palvelunkuvauksen käsittämä palvelu ei kata laitteiston tietojen palautusta. 

2. Tietojen poisto. Tätä palvelua ei ole tarkoitettu sellaisen laitteiston hävittämiseen, joka sisältää 
luottamuksellisia, yksinoikeudellisia, arkaluontoisia tai muita ei-julkisia asiakkaan tietoja. ASIAKAS 
POISTAA KAIKEN LUOTTAMUKSELLISEN, YKSINOIKEUDELLISEN, ARKALUONTEISEN JA 

                                                            
8 Merentakaisten alueiden, saarien tai muiden kaukana sijaitsevien paikkojen noudoista raportointi tai 
kuljetus saattaa kestää pidempään. 
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MUUN EI-JULKISEN TIEDON SEKÄ KAIKKI KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMAT KOKO 
LAITTEISTOSTA ENNEN KUIN SE LUOVUTETAAN DELLIN LOGISTIIKKATARJOAJALLE. 

3. Nouto. Ennen noutoa asiakas: 

a. On ottanut yhteyttä leasingtoimistoon saadakseen tietoa asianmukaisesta hyväksyntä-
/palautusvaltuutuksesta; 

b. Anna Dellille leasingtoimiston nimi ja osoite ennen aikataulun sopimista; 

c. Ilmoittaa noudon aikataulusta, toimipaikalle pääsyyn liittyvistä ongelmista, turvatoimista, 
ammattiliittojen pyynnöistä, vakuutustodistuksen vaatimuksista, lastausalueen 
käyttörajoituksista tai aikarajoituksista; 

d. Poistaa kaikki luottamukselliset, yksinoikeudelliset, arkaluontoiset tai muut ei-julkiset tiedot ja 
kaikki kolmansien osapuolten ohjelmistot koko laitteistosta; 

e. Poistaa kaikki salasanat ja muut suojaustoiminnot sekä kaikki varkauden ehkäisykeinot tai 
kannettavan tietokoneen jäljitysohjelmistot laitteista ja järjestelmistä; 

f. Lopettaa tai siirtää kaikki laitteistossa olevat kolmansien osapuolten ohjelmistojen 
käyttöoikeudet; 

g. Poistaa laitteistosta ja pitää itsellään ulkoiset tallennusvälineet (kuten CD, DVD, ZIP); 

h. Poistaa kaikista tulostimista väriainekasetit; 

i. Varmistaa, että laitteistoon kuuluu vain tietokonelaitteita eikä muita tuotteita kuten 
kodinkoneita, toimistotarvikkeita, biologisesti vaarallisia aineita, biologisesti vaarallisten 
aineiden käsittelyvälineitä, materiaalia, pakkauksia tai laatikoita; 

j. Varmistaa, että laitteisto on kokonainen ja oikein koottu (esimerkiksi kiintolevy, muisti tai akku 
on tallella), sillä puretun laitteiston arvo saattaa olla vähäisempi tai laitteisto saattaa olla 
arvoton; 

k. Kytkee irti/poistaa telineestä/pakkauksesta/laatikosta koko laitteiston ja erottelee selvästi 
noudettavan laitteiston paikalle jäävästä laitteistosta (huomautus: mikäli asiakas on pakannut 
tai laittanut laitteiston laatikoihin ennen noutoa, Dell voi vaatia noudolle uutta ajankohtaa 
asiakkaan kustannuksella tai asiakas voi allekirjoittaa asiakkaan pakkauksen 
vastuuvapautuksen ja sallii näin hyödykkeiden toimituksen asiakkaan 
pakkaamana/käärimänä); 

l. Keskittää laitteiston jokaisessa paikassa sellaiseen keskeiseen paikkaan, että Dellin 
logistiikkatarjoaja pääsee siihen käsiksi kohtuullisen helposti (”noutopaikka”); ja 

m. Valitsee toimipaikan edustajan, joka opastaa Dellin logistiikkatarjoajan laitteiston luo ja 
varmistaa, että Dellin logistiikkatarjoaja noutaa oikean laitteiston. 

4. Asiakkaan takuu. Asiakas esittää ja takaa, että asiakas on poistanut laitteistosta ja saattanut 
palauttamattomiksi kaikki luottamukselliset, yksinoikeudelliset, arkaluonteiset tai muut ei-julkiset 
tiedot, mukaan lukien kaikki henkilökohtaiset tiedot, joita voitaisiin käyttää henkilön tunnistamiseen. 

Mikäli asiakas rikkoo tämän palvelukuvauksen mukaisia velvoitteitaan tai vakuutuksiaan, Dell ei ole 
velvoitettu tarjoamaan palvelua, eikä se ole vastuussa asiakkaan rikkomuksista seuranneista 
vahingoista. Vaihtoehtoisesti asiakas voi joutua maksamaan lisäkulut, jotka ovat aiheutuneet 
Dellille tai sen palveluntarjoajille menetetystä ajasta tai materiaaleista, häviöistä tai vahingoista. 

Lisäksi asiakas suostuu korvaamaan täysin, puolustamaan ja suojaamaan Delliä ja maksamaan 
kaikki kulut ja kustannukset, jotka syntyvät mistä tahansa vaatimuksesta tai vastuusta tai laillisesta 
velvollisuudesta liittyen mihinkään sellaisiin tietoihin, joita säilytetään laitteistossa tai joita sen 
kautta saattaa voida tarkastella (”tiedot”) mukaan lukien rajoituksitta (i) mikä tahansa vaatimus, 
jonka mukaan tietoja tarkasteltiin väärin tai niitä ei säilytetty turvallisesti tai (ii) mikä tahansa 
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velvollisuus tai vastuu, joka syntyy mistä tahansa laista tai säädöksestä, joka liittyy varastoitujen 
tai lähetettyjen tietojen tai henkilökohtaisten tietojen turvallisuuteen tai suojaamiseen. 

 

C. Hinnoittelu ja maksuehdot. 

 
Asiakkaalta peritään laitekohtainen hinta. Laitteiden vähimmäismäärä noutoa kohti on ilmoitettu alla 
olevassa aluetaulukossa. Alueellista vähimmäismäärää pienemmistä määristä veloitetaan ilmoitettu 
vähimmäismaksu noutokertaa kohti. 

 

Alueet* Yhdysvallat 

Kanada, 
Eurooppa, 
Lähi-Itä, 
Afrikka 

APJ 

Laitteiden 
vähimmäismäärä 

noutoa kohti 
10 laitetta 20 laitetta 30 laitetta 

 
 
* Maantieteellisiä rajoituksia voidaan soveltaa ja maan vähimmäismäärä voi vaihdella 
 
Laitekohtainen hinta määritellään Dellin hintatarjouksessa. Hintaan sisältyvät asiaan kuuluvat kaapelit, 
oheislaitteet, telakat, porttitoistimet, ulkoiset asemat, näppäimistöt ja hiiret. 
 
Sekalaiset tavarat yhdistetään, punnitaan ja niistä laskutetaan painon mukaan siten, että yksi laite 
painaa 18 kg (40 lbs). Erinäisiin kohteisiin kuuluvat: 

 Ulkoiset tietokoneen osat (esim. kaapelit, oheislaitteet, ulkoiset asemat, näppäimistöt, hiiret, 
telakointiasemat)  

 Irralliset sisäiset tietokoneen osat 

 Muut kuin tietokoneeseen liittyvät osat (esim. televiestintä/matkapuhelin, DVD/DVR) 
 
Palvelun hintaan ei sisälly asiakkaan pakkausmateriaalien ja laatikoiden nouto ja/tai kierrätys, vaan 
niistä aiheutuu lisäkuluja. 
 
Asiakas hyväksyy laitekohtaisen hinnan maksamisen sovellettavan Dell-tilausvahvistuksen mukaisesti 
ja palvelunkuvauksessa määriteltyjen lisämaksujen maksamisen. 
 
Lisäkulut. 
 

 Dellin palveluista, jotka kattavat tilauksen ylittävät laitteet, laskutetaan sopivan palvelun 
laitehinnan mukaisesti. 

 Laitteista (laitteistoista), joissa on useampi kuin yksi kiintolevy, veloitetaan levykohtainen 
lisämaksu. 

 Järjestelmästä irtonaisia kiintolevyjä arvioidaan lisämaksusta. 

 Palveluun kuuluvat tavalliset kuljetuskustannukset. 

 Laitteet, jotka painavat enemmän kuin 18 kg (40 lbs) saattavat nostaa kuljetuskustannuksia. 
o Merentakaisten alueiden, saarien tai muiden kaukana sijaitsevien tai epäsuorien paikkojen 

noudoista aiheutuu lisäkustannuksia. 
o Paikat, jotka vaativat käyttöoikeuksia tai ajoneuvorajoituksia, ammattiliittoja, aikakohtaisia 

tai tavallisen työajan jälkeisiä käyntejä, aiheuttavat lisämaksuja. 
o Erilliset tai kertaluonteiset erät aiheuttavat lisäkustannuksia. 
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 Mikäli asiakas, paikka tai laitteisto ei ole tämän palvelunkuvauksen vaatimusten mukainen, 
sovellettavaa palvelua saatetaan siirtää myöhemmäksi ja/tai lisämaksuja voidaan periä. 

 Lisäkustannuksia saattaa aiheutua, mikäli noutopäivänä asiakas tai laitteisto ei ole valmis 
(esimerkiksi jos asiakas on pakannut laitteiston ennen noutoa, paikan rajoituksista ei ole 
ilmoitettu tai nouto peruutetaan 48 tuntia ennen sovittua noutopäivämäärää) ja Dellin 
logistiikkatarjoaja ei pysty noutamaan laitteistoa. 

 Asiakas on vastuussa kustannuksista, jotka aiheutuvat, jos noutoon on joutunut väärää 
laitteistoa. 

D. Tärkeitä lisäehtoja 

 
Omistusoikeus ja menetyksen riski. Dell tai Dellin logistiikkatarjoaja vastaa laitteistolle aiheutuneista 
vaurioista tai katoamisista noutopaikalta lähdön jälkeen asiakkaan antamaan leasingtoimiston sijaintiin 
toimitukseen asti. 
 
Takuu ja vastuu. Siinä määrin kuin ne liittyvät erityisesti ainoastaan tämän palvelun kuvauksen 
tarjoamiin palveluihin ja huolimatta mistään ristiriitaisista ehdoista sopimuksessa, seuraavat ehdot ovat 
voimassa: 

1. Takuu. DELL TAKAA, ETTÄ SE TUOTTAA PALVELUN KAUPALLISESTI JÄRKEVÄLLÄ 
HUOLELLISUUDELLA. DELL EI ANNA MUITA TAKUITA JA KIELTÄÄ MUUT TAKUUT JA 
EPÄSUORAT TAI SUORAT EHDOT, KUTEN EPÄSUORAT TAKUUT TAI 
KAUPANKÄYNTIEHDOT JA -SOVELTUVUUDEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. 

2. Vastuunrajoitus. VAIKKA VASTUUMAHDOLLISUUS OLISI OLEMASSA, DELLIN JA SEN 
PALVELUNTARJOAJAN PALVELUVASTUU, JOKA TOIMITETAAN TÄMÄN 
PALVELUNKUVAUKSEN MUKAISESTI, ON AINA SEURAAVIEN RAJOITUSTEN JA 
POISSULKEMISTEN ALAINEN: 

a. DELL EI OLE VASTUUSSA SEURAAVISTA (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN 
ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN 
PERUSTUVISTA) ASIOISTA: (I) LIIKEVOITON MENETYS, TIEDON HÄVIÄMINEN 
VAHINGOITTUMINEN TAI LIIKETOIMINNAN MENETYS TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN 
LAITTEISTOON SOVELTUVIEN VAATIMUSTEN NOUDATTAMINEN, (II) VÄLILLINEN, 
ERIKOINEN, EPÄSUORA, VAHINGOLLINEN VAURIO TAI (MAHDOLLISESTI) 
RANGAISTUSSAKKO TAI (III) KOLMANNEN OSAPUOLEN VAATEET. 

b. DELL EI OLE VASTUUSSA (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN 
KORVAUSVASTUUSEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN PERUSTUVISTA) 
VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIEDON VAHINGOITTUMISESTA, HÄVIÄMISESTÄ, 
JULKAISEMISESTA TAI LUOTTAMUKSELLISESTA TIEDOSTA TAI SELLAISEN 
KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMASTA, JOTA ASIAKAS EI OLE POISTANUT 
LAITTEISTOSTA, JONKA ON LUOVUTTANUT DELLILLE. 

c. DELLIN (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI 
MUUHUN PERUSTEESEEN PERUSTUVA) ENIMMÄISVASTUU FYYSISTEN LAITTEIDEN 
VAURIOITUMISESTA TAI KATOAMISESTA EI OLE KOSKAAN ENEMMÄN KUIN 
LAITTEIDEN VUOKRANANTAJAN ARVIOIMAT KATOAMIS- TAI 
VAURIOITUMISVELOITUKSET EIKÄ SE OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA SUUREMPI KUIN 
VUOKRANANTAJAN MÄÄRITTELEMÄ JÄÄNNÖSARVO. 

d. DELLIN (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI 

MUUHUN PERUSTEESEEN PERUSTUVA) KOKONAISVASTUU TÄSTÄ 

PALVELUNKUVAUKSESTA JOHTUVISTA VASTUUVAATEISTA MINKÄ TAHANSA 

KALENTERIVUODEN AIKANA EI YLITÄ ASIAKKAAN TÄMÄN KALENTERIVUODEN AIKANA 

MAKSAVIA MAKSUJA. 
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DELL EI RAJOITA VASTUUTAAN PETOKSEEN, HENKILÖVAHINKOON TAI 
KUOLEMANTAPAUKSEEN, JOKA JOHTUU SEN HUOLIMATTOMUUDESTA TAI MUUHUN 
MENETYKSEEN, JOTA EI VOIDA RAJOITTAA SOVELLETTAVAN LAIN VUOKSI. MIKÄLI 
SOVELLETTAVA LAKI ESTÄÄ JOSSAIN MÄÄRIN TÄMÄN PALVELUNKUVAUKSEN 
VASTUURAJOITUKSET, OSAPUOLET SOPIVAT, ETTÄ TÄLLAISTA RAJOITUSTA MUOKATAAN 
ILMAN, ETTÄ KUMPIKAAN OSAPUOLI JATKAA TOIMINTAANSA, JOTTA LAIN SALLIMAA 
ENIMMÄISVAIKUTUSTA VOIDAAN SOVELTAA LAAJASTI. 
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Palveluliite 8 

Tietojen tyhjentäminen paikan päällä – (päättyy 4 
vuoden kuluttua ostopäivämäärästä) 
 
Tämä palvelunkuvaus ei kata palvelinkiintolevyjen paikan päällä tapahtuvaa tietojen tyhjennystä. 
 
 
A. Dellin velvollisuudet 

 
1. Aikataulutus. 

a. Tietojen tyhjentäminen. Dell ottaa yhteyttä asiakkaaseen aikatauluttaakseen tietojen 
tyhjentämisen jokaisessa paikassa molempia osapuolia tyydyttävänä ajankohtana. Tietojen 
tyhjennystä ei yleensä tehdä aiemmin kuin kymmenen (10) työpäivän kuluttua yhteydenotosta. 

2. Tietojen tyhjentäminen. Dell 
a. Saapuu paikalle, ottaa yhteyttä asiakkaan toimipaikan edustajaan ja siirtyy tietojen 

tyhjentämisen työtilaan; 

b. Tallentaa seuraavat tiedot jokaisesta järjestelmästä yhteenvetoon tietojen tyhjennyksestä; 
valmistaja, mallinumero, sarjanumerot toimivista ja kunnolla asennetuista kiintolevyistä; 

c. Tyhjentää jokaisen järjestelmän tiedot; 

d. Määrittää yhteenvedossa tietojen tyhjennyksestä jokaisen järjestelmän kiintolevyn kohdalla, 
jonka tietoja on yritetty tyhjentää, onko tietojen tyhjentäminen onnistunut (”PASS”) vai 
epäonnistunut (”FAILED”); 

e. Irrottaa ne järjestelmän kiintolevyt, joiden tietojen tyhjentäminen epäonnistui (esimerkiksi kun 
kiintolevyn tietoja ei voi tyhjentää tai korvata) ja palauttaa tällaiset kiintolevyt asiakaspaikan 
edustajalle. Kiintolevyyn kiinnitetään tunnus, josta käyvät ilmi aika ja päivämäärä ja 
epäonnistumisen syy (jos tiedossa); 

f. Palauttaa kaikki järjestelmät (paitsi kiintolevyt, joiden tietojen tyhjentäminen ei onnistunut) 
asiakkaan määrittelemään, turvalliseen varastointipaikkaan; 

g. Antaa asiakkaalle PDF-/CSV-version tietojen tyhjentämisen yhteenvedosta (asiakkaan 
antamalla) USB-muistitikulla ennen paikalta poistumista; 

h. Toimittaa vahvistuslomakkeen tietojen tyhjentämisestä asiakkaan toimipisteen edustajalle 
tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sen vahvistamiseksi, että PDF-/CSV-muodossa toimitettu 
yhteenveto tietojen tyhjentämisestä (vaihe 2.g yllä) todella vastaa seuraavia: 

i. Järjestelmän kiintolevyt on tyhjennetty (”PASS”), ja Dell on sen jälkeen siirtänyt suojattuun 
paikkaan, jonka asiakas on valinnut; ja /tai 

ii. Jos järjestelmän kiintolevyjen tyhjentäminen ei onnistunut (”FAILED”) ja ne on sen jälkeen 
palautettu asiakkaan toimipisteen edustajalle asiakkaan hävitettäväksi. 

3. Raportointi: Dell lähettää asiakkaalle kolmenkymmenenviiden (35) työpäivän kuluessa tietojen 
tyhjentämisen vahvistuslomakkeen vastaanottamisesta seuraavat raportit sähköpostitse: 

a. Laitteistoraportti ja 

b. Hävittämisen vahvistaminen 
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B. Asiakkaan vastuu 

1. Yleistä. ASIAKAS TEKEE VARMUUSKOPION TIEDOISTA JA OHJELMISTOISTA, JOTKA 
ASIAKAS HALUAA SÄILYTTÄÄ, ENNEN KUIN LAITTEISTO LUOVUTETAAN DELLILLE. Tämän 
palvelunkuvauksen käsittämä palvelu ei kata laitteiston tietojen palautusta. 

2. Tietojen tyhjentäminen. Asiakas 

a. Poistaa kaikki salasanat ja muut suojaustoiminnot sekä kaikki varkauden ehkäisykeinot tai 
kannettavan tietokoneen jäljitysohjelmistot laitteista ja järjestelmistä, joihin tehdään tietojen 
tyhjentäminen, ennen Dellin paikalle saapumista; 

b. Tietojen tyhjentämisen työtilaan tulee kuulua vähintään: 

i. Pöytätilaa, tuoleja, pistorasioita ja riittävä valaistus; 

ii. Tilaa riittävästi ainakin 20 pöytäkoneelle, jotta tietojen samanaikainen tyhjennys voidaan 
tehdä; 

iii. Sähkönriittäväsaatavuus jännitteellä, joka soveltuu palveluun maahan, ja joka noudattaa 
Dellin ohjeita 

c. Keskittää ja sijoittaa järjestelmät, joista tiedot tyhjennetään, samaan paikkaan kuin tietojen 
tyhjentämisen työtila; 

d. Nimeää toimipisteen edustajan niille työpäiville, jolloin tietojen tyhjentämistä tehdään. Edustaja 
ohjaa Dellin tietojen tyhjentämisen työtilaan ja nimeää järjestelmät, joista Dell tyhjentää tiedot; 

e. Antaa näyttöjä ja ulkoisia virran tukia järjestelmien käyttöön tietojen tyhjentämisen aikana 
(näyttöjä ei tarvita kannettaville tietokoneille); 

f. Antaa turvallisen varastointipaikan tietojen tyhjentämisen työtilan välittömässä läheisyydessä 
järjestelmille, joiden tiedot on tyhjennetty paikan päällä; 

g. Tarkistaa tietojen tyhjentämisen vahvistuslomakkeen, allekirjoittaa sen ja näin vahvistaa, että 
PDF-/CSV-tiedostona annetun tietojen tyhjentämisen yhteenvedossa (kuten määritellään yllä 
kohdassa A.2, Dellin velvollisuudet) kuvastaa tarkasti seuraavia: (i) järjestelmän kiintolevyt, 
jotka on tyhjennetty (”PASS”) ja sen jälkeen siirretty Dellin toimesta suojattuun, asiakkaan 
nimeämään tallennuspaikkaan noudettavaksi ja (ii) järjestelmän kiintolevyt, joita ei ole 
tyhjennetty (”FAILED”) ja jotka on sen jälkeen palautettu asiakkaan toimipisteen edustajalle 
asiakkaan hävitettäväksi; ja 

h. Antaa Dellille tyhjän USB-muistitikun, johon Dell voi tallentaa PDF-/CSV-version tietojen 
tyhjentämisen yhteenvedosta ennen toimipaikalta poistumista. 

3. Asiakkaan takuu. Asiakas esittää ja takaa, että Asiakas on vastuussa ja on täyttänyt sille asetetut 
terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja velvollisuudet suhteessa niihin paikkoihin, joihin Dell ja/tai 
Dellin valtuutettu kumppani ovat saaneet asiakkaalta käyttöoikeudet, mukaan lukien tietojen 
tyhjentämisen työtila. 

Mikäli asiakas rikkoo tämän palvelukuvauksen mukaisia velvoitteitaan tai vakuutuksiaan, Dell ei ole 
velvoitettu tarjoamaan palvelua, eikä se ole vastuussa asiakkaan rikkomuksista seuranneista 
vahingoista. Vaihtoehtoisesti asiakas voi joutua maksamaan lisäkulut, jotka ovat aiheutuneet 
Dellille tai sen palveluntarjoajille menetetystä ajasta tai materiaaleista, häviöistä tai vahingoista. 

C. Hinnoittelu ja maksuehdot 

Asiakasta laskutetaan laitekohtaisesti. Tämän palvelunkuvauksen palvelut ovat käytettävissä vain 
kahdellekymmenelle (20) tai useammalle järjestelmälle käyntikertaa kohti. Kahdenkymmenen (20) 
järjestelmän tietojen tyhjennystä vastaava vähimmäishinta veloitetaan jokaiselta käyntikerralta, jolloin 
tiedon tyhjentämispalveluita käytetään, kun tätä ehtoa ei täytetä (palvelulla saattaa olla erilaisia 
maantieteellisiä rajoituksia ja maakohtaisia vähimmäisveloituksia). Laitekohtainen hinta ilmoitetaan 
Dellin laatimassa hintatarjouksessa. 
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Asiakas hyväksyy laitekohtaisen hinnan maksamisen sovellettavan Dell-tilausvahvistuksen mukaisesti 
ja palvelunkuvauksessa määriteltyjen lisämaksujen maksamisen. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että 
Dell voi vaihtaa tämän palvelusopimuksen summia niitä summia vastaan, jotka Dell muuten maksaisi 
asiakkaalle. 

Lisäkulut. 

 Dellin palveluista, jotka kattavat tilauksen ylittävät laitteet, laskutetaan sopivan palvelun 
laitehinnan mukaisesti. 

 Järjestelmästä irtonaisia kiintolevyjä arvioidaan lisämaksusta. 

 Laitteista (laitteistoista), joissa on useampi kuin yksi kiintolevy, veloitetaan levykohtainen 
lisämaksu. 

 Kiintolevy, joka on suurempi kuin 250 Mt, arvioidaan lisämaksusta. 

 Merentakaiset alueet, saaret tai muut kaukana sijaitsevat paikat saattavat aiheuttaa 
lisäkustannuksia. 

 Paikat, jotka vaativat käyttöoikeuksia tai ajoneuvorajoituksia, ammattiliittoja, aikakohtaisia tai 
tavallisen työajan jälkeisiä käyntejä, aiheuttavat lisämaksuja. 

 Mikäli asiakas, paikka tai laitteisto ei ole tämän palvelunkuvauksen vaatimusten mukainen, tai 
asiakas ei muutoin ole valmis tietojen tyhjentämiseen sovitun aikataulun mukaisesti, 
sovellettavaa palvelua saatetaan siirtää myöhemmäksi ja/tai lisämaksuja voidaan periä. 

 Asiakas on vastuussa kaikista aiheutuneista kuluista, eikä Dell ole vastuussa siitä, jos väärät 
järjestelmät on tunnistettu tietojen tyhjentämistä varten. 

 

D. Tärkeitä lisäehtoja 
 

Takuu ja vastuu. Siinä määrin kuin ne liittyvät erityisesti ainoastaan tämän palvelun kuvauksen 
tarjoamiin palveluihin ja huolimatta mistään ristiriitaisista ehdoista sopimuksessa, seuraavat ehdot ovat 
voimassa: 

1. Takuu. DELL TAKAA, ETTÄ SE TUOTTAA PALVELUN KAUPALLISESTI JÄRKEVÄLLÄ 
HUOLELLISUUDELLA. DELL EI ANNA MUITA TAKUITA JA KIELTÄÄ MUUT TAKUUT JA 
EPÄSUORAT TAI SUORAT EHDOT, KUTEN EPÄSUORAT TAKUUT TAI 
KAUPANKÄYNTIEHDOT JA -SOVELTUVUUDEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. 

2. Vastuunrajoitus. VAIKKA VASTUUMAHDOLLISUUS OLISI OLEMASSA, DELLIN JA SEN 
PALVELUNTARJOAJAN PALVELUVASTUU, JOKA TOIMITETAAN TÄMÄN 
PALVELUNKUVAUKSEN MUKAISESTI, ON AINA SEURAAVIEN RAJOITUSTEN JA 
POISSULKEMISTEN ALAINEN: 

a. DELL EI OLE VASTUUSSA SEURAAVISTA (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN 
ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN 
PERUSTUVISTA) ASIOISTA: (I) LIIKEVOITON MENETYS, TIEDON HÄVIÄMINEN 
VAHINGOITTUMINEN TAI LIIKETOIMINNAN MENETYS TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN 
LAITTEISTOON SOVELTUVIEN VAATIMUSTEN NOUDATTAMINEN, (II) VÄLILLINEN, 
ERIKOINEN, EPÄSUORA, VAHINGOLLINEN VAURIO TAI (MAHDOLLISESTI) 
RANGAISTUSSAKKO TAI (III) KOLMANNEN OSAPUOLEN VAATEET. 

b. DELL EI OLE VASTUUSSA (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN 
KORVAUSVASTUUSEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN PERUSTUEN) LAITTEISTOSSA 
OLEVAN TIEDON TURVALLISUUDESTA, PAITSI SILLOIN, KUN JULKAISEMATTOMAKSI 
TARKOITETUN TIEDON ILMITULO JOHTUU SIITÄ, ETTÄ DELL JA/TAI SEN 
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PALVELUNTUOTTAJA EI OLE ASIAKKAAN TOIMIPAIKASSA JA TÄSSÄ KUVATTUJEN 
MENETELMIEN MUKAISESTI TYHJENTÄNYT SELLAISEN KIINTOLEVYN TIETOJA, 
JONKA TIEDOT ON MERKITTY ONNISTUNEESTI TYHJENNETYIKSI TIETOJEN 
TYHJENNYKSEN YHTEENVEDOSSA. TÄLLAISESSA TAPAUKSESSA DELL ON 
VASTUUSSA ASIAKKAAN SUORISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT 
ILMITULEMISESTA, KORVAUSVELVOLLISUUDEN YLÄRAJAAN ASTI, JOKA ON 
MÄÄRITETTY ALLA OLEVASSA OSASSA D.2.d. 

c. DELLIN (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI 
MUUHUN PERUSTEESEEN PERUSTUVA) ENIMMÄISVASTUU FYYSISTEN LAITTEIDEN 
VAURIOITUMISESTA TAI KATOAMISESTA EI OLE KOSKAAN ENEMMÄN KUIN 
KATOAMISKUUKAUDEN UEPP:N MUKAISESTI LASKETTU LAITTEEN ARVO. 

d. DELLIN (SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI 

MUUHUN PERUSTEESEEN PERUSTUVA) KOKONAISVASTUU TÄSTÄ 

PALVELUNKUVAUKSESTA JOHTUVISTA VASTUUVAATEISTA MINKÄ TAHANSA 

KALENTERIVUODEN AIKANA EI YLITÄ ASIAKKAAN TÄMÄN KALENTERIVUODEN AIKANA 

MAKSAVIA MAKSUJA. 

 

DELL EI RAJOITA VASTUUTAAN PETOKSEEN, HENKILÖVAHINKOON TAI 
KUOLEMANTAPAUKSEEN, JOKA JOHTUU SEN HUOLIMATTOMUUDESTA TAI MUUHUN 
MENETYKSEEN, JOTA EI VOIDA RAJOITTAA SOVELLETTAVAN LAIN VUOKSI. MIKÄLI 
SOVELLETTAVA LAKI ESTÄÄ JOSSAIN MÄÄRIN TÄMÄN PALVELUNKUVAUKSEN 
VASTUURAJOITUKSET, OSAPUOLET SOPIVAT, ETTÄ TÄLLAISTA RAJOITUSTA 
MUOKATAAN ILMAN, ETTÄ KUMPIKAAN OSAPUOLI JATKAA TOIMINTAANSA, JOTTA LAIN 
SALLIMAA ENIMMÄISVAIKUTUSTA VOIDAAN SOVELTAA LAAJASTI. 

 
 


