UBI-MYYNTIEHDOT

UBI-KANAVA
UBI-kanava on UBI-näytöillä esitettävä ns. digital signage –palvelu.
UBI-kanavassa toistetaan soittolistaa, joka koostuu ns. spoteista. UBIkanavan tekniset määritykset ja rajoitukset on esitetty UBI-ohjelman
nettisivuilla osoitteessa www.ubioulu./mediamyynti. Osa UBIkanavien kapasiteetista myydään kaupalliseen mainontaan näiden
myyntiehtojen mukaisesti.
KAMPANJAMALLIT
Kampanja tarkoittaa yhden tai useamman spotin käyttöoikeutta
(”mainostila”) tietyn jakson ajan (”mainosaika”). Kampanja kattaa
mainostilan UBI-kanavassa asiakkaan valitsemissa UBI-näytöissä
(valittavissa 6 UBI-ulkonäyttöä & 7 UBI-sisänäyttöä) asiakkaan
tilaaman mainosajan verran.
Oulun yliopisto pidättää itsellään oikeuden hinnanmuutoksiin.
Lainsäädännön tai viranomaisten toimenpiteiden aiheuttamat
hinnanmuutokset koskevat myös jo tehtyjä kampanjavarauksia.
Kampanjoja myydään tasapuolisesti kaikille mainostajille, mainosja mediatoimistoille ja muille yhteisöille nimettyjen asiakkaiden ja
tuotteiden lukuun, jotka sitoutuvat noudattamaan mainonnassa
yleisesti hyväksyttyjä sääntöjä ja lainsäädäntöä sekä näitä
myyntiehtoja.
Oulun yliopisto pidättää itsellään oikeuden rajoittaa yksittäiselle
asiakkaalle ja/tai yksittäiselle kampanjalle myytävän mainostilan
määrää. Oulun yliopisto pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä
tehty kampanjavaraus tai –tarjous.
Oulun yliopisto pidättää itsellään oikeuden vahvistetun kampanjan
siirtämiseen tai tehtyjen kampanjavarausten peruuttamiseen
ilman korvausvelvollisuutta, mikäli erityiset syyt sitä vaativat. Tästä
ilmoitetaan välittömästi samalla kun Oulun yliopisto pyrkii antamaan
tilalle uuden vastaavan mainostilan.
Vahvistetun kampanjan peruutusmaksu peruutuspäivästä kampanjan
alkamispäivään:
-

Yli 30 vrk = 10%
15-29 vrk = 25%
7-14 vrk = 50%
Alle 7 vrk = 100%

AINEISTOT
Aineistojen tulee täyttää UBI-kanavan tekniset määritykset. Aineisto
tulee toimittaa Oulun yliopistolle kaksi työpäivää ennen kampanjan
alkamista. Oulun yliopisto ei vastaa aineiston myöhästymisestä
johtuvasta kampanjan alkamisen mahdollisesta viivästymisestä.
Vähintään kaksi kalenteriviikkoa kestävän kampanjan aineisto voidaan
vaihtaa kerran viikossa.
Asiakas vastaa aineiston sisällöstä. Aineisto ei saa olla
kuluttajansuojalain mukaisesti hyvän tavan vastaista, ja aineiston
tulee noudattaa viranomaismääräyksiä.
Asiakas vastaa aineiston tekijänoikeuksista, erityisesti siitä että
asiakkaalla on oikeudet mahdolliseen kolmannen osapuolen
omistamaan materiaaliin, ja siitä ettei aineisto loukkaa kolmansien
osapuolien immateriaalioikeuksia, kuten esimerkiksi tekijänoikeuksia
ja valokuvaajan oikeutta.

Oulun yliopisto pidättää itselleen oikeuden jättää esittämättä
sellainen aineisto, joka ei täytä annettuja määräyksiä. Oulun yliopisto
ei vastaa kustannuksista tai seuraamuksista asiakkaalle, jotka
aiheutuvat siitä, että aineisto ei täytä annettuja määräyksiä.
Oulun yliopisto pidättää itsellään oikeuden kampanjan siirtämiseen
tai keskeyttämiseen ilman korvausvelvollisuutta, mikäli aineistoon
liittyvät syyt sitä vaativat.
Seuraavien tuotteiden ja palveluiden markkinointi on kielletty:
- Tupakkavalmisteet
- Alkoholi
- Aikuisviihdepalvelut sisältäen seuranhaku- ja keskustelulinjat, ja laittomat uhkapelit
- Vain lääkärin määräyksellä saatavat lääkkeet tai
lääkehoidot
- Lasten kannalta haitallinen aineisto
MAKSULIIKENNE
Kampanjan hinta laskutetaan kampanjan alkamisen yhteydessä.
Maksuehto on 14 päivää netto laskutuspäivästä lukien. Viivästyskorko
määräytyy viimeisimmän virallisen viivästyskorkoprosentin mukaan.
Laskutusta koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti kahdeksan
(8) vuorokauden kuluessa laskun lähettämisestä. Mikäli Oulun
yliopisto siirtää tai peruuttaa vahvistetun kampanjan tai sen osia,
määritellään kampanjan maksuehto uudelleen.
REKLAMAATIOT
Kampanjaa koskevat huomautukset ja reklamaatiot tulee tehdä
kirjallisesti viimeistään kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa
kampanjan päättymisestä. Oulun yliopistosta johtuvan lähetysvirheen
sattuessa hyvityksen tavasta ja määrästä sovitaan erikseen. Hyvitys on
enintään vastaava mainosaika.
VASTUUNRAJAUS
Asiakkaan tulee tiedostaa UBI-kanavan tutkimuksellinen ja kokeellinen
luonne, jonka puitteissa Oulun yliopisto ei anna takuita siitä, että
UBI-kanava toimii täysin moitteettomasti kaikkina aikoina. Teknisen
vian aiheuttama menetetty mainosaika korvataan korkeintaan
menetettyä mainosaikaa vastaavalla korvaavalla mainosajalla
vapaan mainostilakapasiteetin sallimissa rajoissa. Oulun yliopisto ei
kokonaisvaltaisesti vastaa välillisistä eikä välittömistä vahingoista ja
korvausvelvollisuus rajoittuu ostetun kampanjan hintaan.

