
Yara N-Sensor -loppukäyttäjän lisenssisopimus 

 

1. Palvelutaso: 

Yara N-Sensor-tuotteen oston yhteydessä asiakkaan tulee tehdä Yaran kanssa Yara N-

Sensor loppukäyttäjän lisenssisopimus sekä valittava vuosittainen palvelutaso kolmesta 

alempana listatusta vaihtoehdosta. Yara N-Sensor toimii vain, jos asiakkaalla on 

voimassa oleva vuotuinen palvelulisenssi ja asiakas on maksanut vuosittaisen 

lisenssimaksun. N-Sensorin käyttämiseen tarvitaan lisenssikoodi, jonka asiakas saa joka 

vuosi Yaralta maksamalla vuosittaisen lisenssimaksun.  

Lisenssisopimus on voimassa määräaikaisesti kaksi (2) vuotta (”määräaikainen ajanjakso”). 

Määräaikaisen ajanjakson jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi, ja molemmilla 

osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus kalenterivuoden loppuun mennessä. 

Asiakas valitsee haluamansa palvelutason kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Asiakas voi 

halutessaan nostaa palvelutasoa milloin tahansa tekemällä siitä ilmoituksen Yaralle.  

Ostaessa Yara N-Sensorin Yaran jakelijalta, sisältyy ensimmäisen vuoden lisenssi (tasoon 2 

asti) ostohintaan. Ensimmäisen vuoden jälkeen lisenssimaksu laskutetaan vuosittain 30.4. 

mennessä. Yaralla on oikeus muuttaa palvelutasojen sisältöä ilman asiakkaan suostumusta. 

Jos uusi palvelu ei tyydytä asiakasta, on hänellä oikeus vaihtaa alempaan palvelutasoon. 

 

Valittavana olevat alkupalvelutasot (valitse oikea ruutu): 

Sisältö Perus Palvelu Premium 

Ohjelmistoavain x x X 

Ensimmäisen 
vuoden koulutus 

x x X 

Ohjelmistopäivitys x x X 

Asiakkaan 
puhelintuki (klo 9-15) 

x x X 

Laajennettu 
puhelintuki (klo 7-20) 

 x X 

Viljelyneuvoja 
sähköpostiin 
kasvukaudella 

 x X 

Vuosittainen 
koulutus 

 x X 

Automaattinen 
tiedonsiirto 

 x X 

Vuosittainen 
maatilakäynti 

  X 

Päätelaitteen 
joustavampi käyttö 

  X 

Joustoturva 
mahdollisen 
rikkoutumisen 
varalle 

  X 



 

Palveluiden yksityiskohtainen sisältö:  

− Ohjelmistoavain 

• Toimiakseen Yara N-Sensor tarvitsee vuosittain uuden 

ohjelmistoavaimen. Ohjelmistoavaimet lähetetään asiakkaille ennen 

viljelykauden alkua, viimeistään ennen helmikuun loppua. Asiakas on itse 

vastuussa ohjelmistoavaimen syöttämisestä Yara N-Sensoriin.  

− Ensimmäisen vuoden koulutus 

• Jotta asiakas voisi hyödyntää kaikkia Yara N-Sensorin ominaisuuksia, on 

hän oikeutettu osallistumaan ensimmäisenä vuonna Yara N-Sensor -

koulutukseen. Koulutus tapahtuu ensimmäisen vuoden aikana ennen 

lannoituskauden alkua. Koulutus sisältää Yara N-Sensorin 

perusominaisuudet ja maatalouden periaatteet. Koulutuksen jälkeen 

asiakas tietää kuinka Yara N-Sensoria käytetään oikeaoppisesti. 

−  Ohjelmistopäivitys: 

• Pyrimme Yarassa jatkuvasti parantamaan Yara N-Sensorin agronomisia 

tietoja. Tavoitteena on luoda asiakkaalle parempaa arvoa tarjoamalla 

parempi ohjelmisto viimeisimmällä agronomisella tiedolla. Aina kun 

ohjelmistopäivitykset ovat käytettävissä, asiakkaalla on oikeus niihin 

sopimuksen voimassaoloaikana. 

− Asiakkaan puhelintuki klo 9-15: 

• Yara tarjoaa Yara N-Sensoriin liittyvissä asioissa puhelintukea viikkoina 8-

44 arkipäivisin klo 9-15 (puhelun hinta 835snt/puhelu + 16.69 snt./min.).  

− Asiakkaan puhelintuki toimistoaikojen ulkopuolella 

• Normaalin puhelintuen lisäksi Yara tarjoaa laajennettua puhelintukea 

kasvukauden aikana (viikot 19-27) joka päivä klo 7-20, paitsi yleisinä 

vapaapäivinä (puhelun hinta 835snt/puhelu + 16.69 snt./min.) .  

− Viljelyneuvoja sähköpostiin kasvukaudella 

• Kasvukaudet vaihtelevat monin tavoin. Optimaalinen tapa lannoittaa 

riippuu kauden aikana viljaan vaikuttavista eri tekijöistä. Yara tarjoaa 

asiakkaille lannoituskauden aikana vinkkejä lannoitukseen liittyvistä 

asioista. 

− Vuosittainen koulutus 

• Yara tarjoaa vuosittain koulutuksen asiakkailleen. Koulutus järjestetään 

samaan aikaan ensimmäisen vuoden koulutusten kanssa. Kokeneilla 

käyttäjillä on mahdollisuus päivittää perusosaamistaan, saada uutta 

tietotaitoa sekä saada kattava tieto Yara Smart Farming -konseptista.  



− Automaattinen tiedonsiirto (mikäli tietokone sallii sen käytön) 

• Jotta viljelytyö olisi helpompaa, sisältyy peltotietojen automaattinen siirto 

tason Palvelu ja tason Premium -palvelupaketteihin. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että sovelluskartat ja biomassakartat ovat helposti 

luettavissa ilman USB-muistitikkua. Toimiakseen tiedonsiirto tarvitsee 

vähintään Windows 7   ohjelmistoversion (tai uudemman Windows 

version) sekä Wi-Fi-yhteyden (Wi-Fi-verkkoa ei toimiteta osana pakettia). 

− Vuosittainen maatilavierailu 

• Tason Premium -palvelupakettiin sisältyy vuosittainen tekninen koulutus- 

ja esittelykäynti. Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Yaraan järjestääkseen 

tämän koulutuksen. Koulutus suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan.  

− Päätelaitteen joustavampi käyttö 

• Monilla maatiloilla on käytössä useita hallintatyökaluja ja ohjelmistoja 

samanaikaisesti kauden aikana. Internet-yhteys päätelaitteelta tekee 

tehtävien hallinnasta helpompaa pellolta käsin. Kun päätelaite on 

yhdistetty internet-verkkoon virustorjunnan kanssa, voi viljelijä hyödyntää 

päätelaitetta erilaisiin tehtäviin kauden aikana. Muiden ohjelmien kuin 

Yara N-Sensor -ohjelman asennus ei sisälly palveluun. 

− Joustoturva mahdollisen rikkoutumisen varalle  

• Jos Yara N-Sensor tai päätelaite on rikkoutunut, Yara lainaa toimivan 

Yara N-Sensor -yksikön yhden viikon ajaksi. Laite toimitetaan ja 

asennetaan 36 tunnin kuluessa pyynnöstä. 

Palvelutasojen vuosimaksut:  

Palvelutaso Perus Palvelu Premium 

Hinta € (ALV 0 %) 500 950 1950 

 

Yara käsittelee henkilökohtaisia tietojasi Yaran yleisen tietosuojakäytännön sekä Yara Digital 

Farming -ehtojen mukaan. 

 

2. Yaran tietosuoja 

3. Yara Digital Farming privacy policy 

4. Yara Digital Farming terms & conditions 

     

 

 

https://www.yara.fi/tietosuoja/
https://www.yara.fi/tietosuoja/
https://www.yara.com/privacy-and-legal/digital-farming-privacy/digital-farming-privacy-english/
https://www.yara.com/privacy-and-legal/digital-farming-privacy/digital-farming-privacy-english/
https://www.yara.com/privacy-and-legal/digital-farming-terms/digital-farming-terms-english/
https://www.yara.com/privacy-and-legal/digital-farming-terms/digital-farming-terms-english/

