SÄILIÖSEOSTUKSEN KÄYTTÖEHDOT JA VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE
Lue nämä käyttöehdot huolella ja klikkaa sitten sivun alalaidassa olevaa nappulaa "I
ACCEPT" (”HYVÄKSYN”) merkiksi siitä, että olet hyväksynyt nämä käyttöehdot ja
sitoudut noudattamaan niitä. Jos et halua mukautua näihin käyttöehtoihin, älä silloin
myöskään käytä sivustoamme/sovellustamme.
Tietoa meistä
Tätä sivustoa/sovellusta hallinnoi Yara UK Limited ("Me/Yara"). Yrityksemme on
rekisteröity Englannissa ja Walesissa numerolla 03818176 ja yrityksemme virallinen
osoite on Harvest House, Europarc, Grimsby, North East Lincolnshire, DN37 9TZ. Alvnumeromme on GB 368 372 619.
Säiliössä sekoitettavat tuotteet
Sitoudut ehdottomasti aina tuotteita sekoittaessasi noudattamaan alla esitettyjä sääntöjä:
1.

Säiliöseoksen osalta on noudatettava kaikkia etiketin suosituksia kunkin
tuotekomponentin ja vesisuhteen osalta.

2.

Kukin tuote on lisättävä suihkutussäiliöön erikseen, YaraVita™-tuote
ensimmäisenä.

3.

Tehokas hämmentäminen on ehdottoman tärkeää aineiden lisäyksen ja
sekoituksen aikana ja sitä tulee jatkaa, kunnes seoksen käyttö päättyy.

4.

Kaikki seokset on käytettävä VÄLITTÖMÄSTI eikä niitä saa jättää seisomaan
suihkutussäiliöön pitkäksi aikaa eikä yön yli.

5.

Oheiset säiliöseostustiedot eivät kata lentokäyttöön tarkoitettuja korkean
pitoisuuden omaavia suihkutusseoksia, kuten ULV (Ultra Low
Volume) -suihkuttimia tai CDA (Controlled droplet applicators) -applikaattoreita.

6.

Mitään ravinnetuotetta ei saa käyttää yksin tai missään säiliöseosyhdistelmässä
silloin, kun viljakasvit ovat alttiina ympäristön ja/tai agronomisille rasituksille,
kuten suurelle kuumuudelle ja kosteudelle tai kuivuudelle.

7.

Älä sekoita säiliössä liukenevassa pussissa toimitettuja tuholaismyrkkyjä Bortrac
150:n kanssa.

8.

Kaikkien säiliössä sekoitettujen yhdisteiden käyttö tapahtuu täysin omalla
vastuullasi.

TULOSTEN SELITYKSET
Tuotteet ovat FYSIKAALISESTI SÄILIÖSSÄ SEKOITETTAVIA jatkuvasti
hämmennettäessä ja testattuja sekoitussuhteita käytettäessä, kun ne sekoitetaan
keskenään seuraavasti:
2-aineiset seokset = YaraVita™-tuote ensin; moniaineiset seokset – ohjeiden mukaan.
Tuotteet eivät ole FYSIKAALISESTI SÄILIÖSSÄ SEKOITETTAVIA.
Kaikki testit on suoritettu YaraVita™-tuotteilla ja maanviljelyskemikaaleilla mainituin
pitoisuuksin, jotka eivät välttämättä ole valmistajan suosittamia. Yara ei suosita
maanviljelyskemikaalien käyttöä muissa kuin valmistajan suosittamissa suhteissa.

Yksittäisten maanviljelyskemikaalien alkuperämaa on merkitty tuotteen tai vaikuttavan
aineen nimen jälkeen. Maakoodien selitykset löytyvät nettisivulta:

http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements
On huomattava, että erilaisia valmisteita markkinoidaan usein samalla nimellä eri maissa.
Yaran antamat säiliöseostusohjeet perustuvat nimeltä mainittuun maanviljelyskemikaaliin
kyseisestä maasta testausajankohtana.
Luettelossa mainitsemattomat yhdisteet
Yara ei suosita säiliössä sekoitettaviksi mitään luettelossa mainitsematonta tuotetta tai
yhdistettä. Jos haluat tietoja jostakin luettelossa mainitsemattomasta tuotteesta, voit
ottaa yhteyden meihin käyttäen Tank Mix Request Form -lomaketta.
Haku vaikuttavan aineosan mukaan
Tarjoamme kätevyyden vuoksi mahdollisuuden hakuuun vaikuttavan aineosan mukaan;
mutta on huomattava, että samaan vaikuttavaan aineosaan perustuvien
maanviljelyskemikaalien pitoisuus ja koostumus voivat vaihdella, mikä saattaa vaikuttaa
sekoitettavuuteen säiliössä. Pelkkä vaikuttava aineosa ei takaa tuotteen sekoitettavuutta
säiliössä, ja sen vuoksi vaikuttavan aineosan perusteella saadun tuloksen ei pidä katsoa
takaavan sekoitettavuutta säiliössä muulloin kuin tietyn nimetyn tuotteen ja kyseisen
alkuperämaan kohdalla.
Luottamus esitettyihin tietoihin
Sivustossamme/sovelluksessamme esitettyjä kommentteja, analyyseja ja muuta
aineistoa ei ole tarkoitettu neuvoiksi, joihin pitäisi voida luottaa. Me kieltäydymme sen
vuoksi ottamasta mitään korvausvelvollisuutta tai vastuuta, joka voi syntyä jonkun
sivuillamme/sovelluksessamme käyneen tai jonkun sen sisältöä tietoonsa saaneen
luottaessa siinä esitettyihin tietoihin.
Säiliöseokset on esitetty vain mukavuussyistä. Tähän sivustoon/sovellukseen sisältyvät
tiedot koskevat ainoastaan FYSIKAALISTA SÄILIÖSSÄ SEKOITETTAVUUTTA eivätkä
siis muodosta kemiallista ja/tai biologista yhteensopivuutta koskevaa takuuta.
Vaikka pyrimmekin kaikin tavoin ilmoittamaan kaikista muutoksista, olet itse velvollinen
huolehtimaan siitä, että tiedot ovat ajan tasalla. Yaran ei voida katsoa olevan vastuussa,
jos muiden valmistajien tuotteiden tai yhdisteiden spesifikaatioissa tai koostumuksessa
tai niitä koskevissa suosituksissa tapahtuu muutoksia testiemme suorituksen jälkeen.
Olemme tehneet parhaamme varmistaaksemme näiden tietojen paikkansapitävyyden,
mutta meitä ei voida pitää vastuullisina muiden yritysten tuotteiden käyttäytymisestä, kun
ne sekoitetaan YaraVita™-tuotteisiin. Emme myöskään ota vastuuta mistään näiden
tietojen seurauksena syntyvistä vahingoista. Noudata kaikkien sekoitettavien tuotteiden
osalta aina etiketissä annettuja ohjeita.
KORVAUSVELVOLLLISUUTEMME – PYYDÄMME KIINNITTÄMÄÄN ERITYISTÄ
HUOMIOTA TÄHÄN LAUSEKKEESEEN
Sivustossamme/sovelluksessamme oleva aineisto esitetään ilman mitään takuita, ehtoja
tai sen paikkansapitävyyttä koskevia vakuutuksia. Sikäli kuin laki sallii, me, konsernimme
muut jäsenyritykset ja meihin liikesuhteissa olevat kolmannet osapuolet suljemme täten
nimenomaisesti pois:
Kaikki varaumat, takuut ja muut ehdot, joita voitaisiin muuten asetusten, oikeuskäytännön
tai tavanomaisen oikeuden nojalla pitää konkludenttisina.

Kaikenlaisen vahingonkorvausvelvollisuuden minkä tahansa välittömän, välillisen tai
seuraamuksellisen menetyksen tai vahingon suhteen, jonka mikä tahansa käyttäjä on
kärsinyt meidän sivustomme/sovelluksemme yhteydessä tai johtuen
sivustomme/sovelluksemme käytöstä, kykenemättömyydestä käyttää sitä taikka
sivustomme/sovelluksemme, siihen linkitettyjen sivustojen ja siinä esitetyn aineiston
käytön tuloksista, mukaan lukien, rajoituksitta, kaikenlainen vahingonkorvausvelvollisuus
seuraavista:










sadon menetys tai vahingoittuminen;
ansion tai tulojen menetys;
liiketoiminnan menetys;
voittojen tai sopimusten menetys;
odotettujen säästöjen menetys;
tietojen menetys;
goodwill-arvon (liikearvon) menetys
hallinto- tai toimistoajan hukkaanmeno; ja
mikä tai millainen tahansa muu menetys tai vahinko riippumatta sen
syntymätavasta ja siitä, onko se aiheutunut tuottamuksellisesti (laiminlyönnit
mukaan lukien), sopimusrikkomuksesta taikka muuten, siinäkin tapauksessa, että
se on ollut ennakoitavissa.

Tämä ei vaikuta korvausvelvollisuuteemme omasta laiminlyönnistämme aiheutuneen
hengenmenetyksen tai henkilövahingon osalta eikä korvausvelvollisuuteemme vilpillisen
harhaanjohtamisen osalta eikä mihinkään muuhun korvausvelvollisuuteemme, jota ei
soveltuvan lain nojalla voida sulkea pois eikä rajoittaa.
Linkit sivustostamme/sovelluksestamme
Kun sivustossamme on linkkejä muihin sivustoihin ja kolmansien osapuolten tarjoamiin
resursseihin, tällaiset linkit on annettu pelkästään tiedoksi. Meillä ei ole päätäntävaltaa
tällaisten sivustojen tai resurssien sisällön suhteen emmekä ota mitään vastuuta niistä
emmekä mistään menetyksistä tai vahingoista, joita niiden käyttämisestä voi aiheutua.
Tuomiovalta ja soveltuva laki
Englannin tuomioistuimilla on ei-yksinomainen tuomiovalta kaikkien sellaisten vaateiden
osalta, jotka aiheutuvat käynnistä sivustossamme tai liittyvät tällaiseen käyntiin, vaikka
me pidätämme oikeuden nostaa oikeusjutun teitä vastaan näiden ehtojen rikkomisesta
omassa asuinmaassanne tai muussa kysymykseen tulevassa maassa.
Nämä käyttöehdot sekä niistä taikka niihin tai niiden aihepiiriin tai sanamuotoon liittyen
mahdollisesti syntyvät erimielisyydet tai korvausvaateet (mukaan lukien muut kuin
sopimusriidat tai -korvausvaateet) ovat Englannin ja Walesin lakien alaisia ja niitä
tulkitaan näiden lakien mukaan.
Muutokset
Voimme million tahansa tehdä muutoksia näihin ehtoihin korjaamalla tätä sivua. Sinun on
syytä tarkistaa tämä sivu aika ajoin ja huomioida siihen mahdollisesti tehdyt muutokset,
sillä ne ovat itseäsi sitovia.
Toukokuu 2011 (korvaa aikaisemmat versiot)
Ryhtymällä käyttämään Säiliöseostusohjelmaa (Tank Mix Program) vahvistat
lukeneesi ja ymmärtäneesi nämä käyttöehdot ja vastuuvapautuslausekkeen ja että
sitoudut täysin noudattamaan niitä.

