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Cogmed Työmuistitreenin tilaus 
Koulu- tai toimipaikkalisenssi ja lisälisenssit kouluun tai terveydenhuoltoon 
 
Koulu- tai toimipaikkalisenssiin kuuluu 
mahdollisuus toteuttaa treenejä 
rajattomasti oman koulun oppilailla tai 
toimipaikan asiakkailla yhden (1) 
vuoden ajan samassa katuosoitteessa 
sekä Cogmed Coach -koulutus 10:lle 
rekisteröityneelle Coachille vuoden 
aikana tai sopimuksen mukaan.  
 
Lisätietoa erillisellä liitteellä sekä Coach-

käsikirjassa, jotka kuuluvat sopimukseen.               

 

Lisenssit ja hinnat  
 
Hintoihin lisätään alv (24 % v. 2015) 
 
Koulu- tai toimipaikkalisenssi: 1090 € 
Pienen koulun lisenssi (alle 100 oppilaan koulut): 790 € 
Lisälisenssi: Kotitreeni (lisämahdollisuus asentaa 

ohjelma kouluun tai toimipaikkaan kirjautuneiden 
oppilaiden tai kuntoutujien kotikoneille edellyttää 
voimassa olevaa koulu- tai toimipaikkalisenssiä): 370 € 
Lisälisenssi: Lisäohjelma (edellyttää voimassaolevaa 
koulu- tai toimipaikkalisenssiä): 370 € tai tarjouksen ja 
tilaussopimuksen mukaan

       TILAUS- / LASKUTUSTIEDOT                                Täytättehän kaikki tiedot selvästi, kiitos! 
Koulun tai toimipaikan nimi:  

Asiakasnumero CognAidissa (jos tiedossa): 

Tilauksen yhteyshenkilö:  

Puh:                                                                Sähköposti:  

Laskutusosoite:  
 

Postinumero:                                                 Postitoimipaikka:  

       TOIMITUSTIEDOT 
Koulu tai toimipaikka, jossa treenit toteutetaan:  
 

 
Katuosoite :                                                                                    Yhteyshenkilö:  

 
Postinumero:                                    Postitoimipaikka:                                     Sähköposti: 

 
Yhteyshenkilön puh :                                                                     Tilaajana koulu, jossa 100 oppilasta: 

 
Peruslisenssi tilataan ohjelmalle:      RoboMemo            Cogmed QM              Meillä on jo koulu- tai toimipaikkalisenssi                         

 
Lisälisenssit Laajennus:   Kotitreeni                   Lisäohjelma:  RoboMemo             Cogmed QM               Cogmed JM   

Allekirjoittanut vakuuttaa, että hänellä on oikeus edustaa tilaajaa ja allekirjoittaa tilauksen. Tilaus käsitellään ja toimitetaan heti kun 
tilauslomake on palautunut allekirjoitettuna CognAidiin. Sopimus on sitova kun tilaus on käsitelty, laskutettu ja toimitettu.  

 
Tilaajan tulee rekisteröidä koulun tai toimipaikkansa Cogmed-Coachit erillisellä lomakkeella (Coach-rekisteröinti-lomake liitteenä). Tilaaja 
vastaa siitä, että CognAidille toimitetaan kaikkien koulussa tai toimipaikassa Cogmed-Coacheina toimivien yhteystiedot.   

Tilaaja vakuuttaa ja vastaa ohjelman asianmukaisesta käytöstä toimipaikallaan hankkimalla tarvittavat luvat kullekin treeniin osallistuvalle ja 
mahdollisten yksityisyystietojen käsittelystä treenien aikana. Tilaaja vastaa myös siitä, että Coach-rekisteröinnissä ilmoitetut henkilöt ovat 
sallineet tietojensa antamisen ja lupautuneet Cogmed-Coacheiksi.   

Koulu- tai toimipaikkalisenssin sopimusaika Cogmed Työmuistitreenille alkaa heti kun tilaus on laskutettu ja toimitettu ja 
kestää yhden (1) kalenterivuoden siitä eteenpäin. Sopimus jatkuu kuitenkin automaattisesti, jos sitä ei irtisanota 
kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimusajan päättymistä.  Mahdollisen Cogmed Työmuistitreenin lisälisenssin 
sopimusaika päättyy samaan aikaan kuin peruslisenssi, vaikka laajennus tai lisäohjelmasopimus tehtäisiin aiemmin tehtyyn sopimukseen.   

TILAAJA/MAKSUVASTAAVA 

__________________________________ 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

___________________________________ 

Paikka ja aika  

Palautussoite: 

CognAid 

Kellosilta 2 LT (D) 67 

00520 Helsinki 

Faksi 010 296 1938, info@cognaid.fi 
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Cogmed Työmuistitreenin yleiset ehdot   TILAAJAN KAPPALE 

      Koulu-tai toimipaikkalisenssi     SÄILYTETTÄVÄ 
 

Tausta ja ehdot  
Cogmed Työmuistitreeni (Cogmed RM; RoboMemo, Cogmed 
QM tai Cogmed JM) on työmuistin kuntouttamiseen 25 kertana 
tarkoitettu ohjelma, jonka on kehittänyt  Cogmed Systems AB 
(556609-7936) ja omistaa sittemmin Pearson. Cogmedin 
tuotteet toimitetaan Suomessa CognAid Oy:n (Y2251047-4) 

kautta.   
Lisätietoa ja ohjeita liittyen Cogmed RM:n; 

RoboMemoon, Cogmed JM:n sekä Cogmed QM:n on saatavana 
Cogmed Coach -käsikirjassa, Treeninetissä sekä Cogmed 
Coach-koulutusten kautta. Nämä yleiset ehdot yhdessä 
tilauslomakkeen ja Coach-käsikirjan kanssa muodostavat 
tilaussopimuksen.  
 
Sopimusaika  
Sopimus astuu voimaan siitä päivämäärästä, kun 
tilausvahvistus on allekirjoitettu. CognAid toimittaa Cogmed 
Työmuistitreeni-ohjelman sekä laskun pian saatuaan tilauksen 
allekirjoitettuna.  Peruslisenssi on voimassa yhden (1) 
kalenterivuoden laskutusajankohdasta eteenpäin. Sopimus 
jatkuu automaattisesti aina yhden kalenterivuoden kerrallaan, 
mikäli sopimusta ei kirjallisesti irtisanota kolme (3) kuukautta 
ennen laskutuskauden päättymistä.  
 
Lisenssi  
Sopimus oikeuttaa tilaajan toteuttamaan Cogmed 
Työmuistitreenejä käyttäjiensä kanssa. Käyttäjällä tarkoitetaan 
tilaajan loppukäyttäjiä, joilla ollessaan ala-ikäisiä on oltava 
huoltajan suostumus treenijaksoihin osallistumiseen. Tilaajalla 
on oikeus toteuttaa treenejä ohjelmalla sopimusaikana 
rajoittamattomasti, edellyttäen että käyttäjät ovat kirjoilla 
sopimuksessa määritellyissä kouluissa tai toimipaikoissa 
sopimuksessa määritellyissä osoitteissa, noudattaen ohjelman 
ja toimittajan lisenssiehtoja.  
 
Lisenssioikeudet  
Tilaaja ja käyttäjä saavat sopimusajan puitteissa yksinoikeuden 
ohjelmatuotteeseen edellä kuvatuin sopimusehdoin. Tässä 
sopimuksessa käyttäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka tulee 
käyttämään ohjelmaa (alaikäisten ollessa kyseessä huoltajan 
suostumuksella).  

Tilaajalla tai käyttäjällä ei ole oikeutta 
edelleen luovuttaa, vuokrata, lainata, muuntaa, kopioida tai 
kääntää tuotetta tai sen osaa niiden oikeuksien yli, jotka on 
sallittu tässä sopimuksessa tai yleisessä lainsäädännössä. 

Ohjelmien kaikki oikeudet, kuten 
tekijänoikeudet ja pantenttioikeuksin suojatut materiaali- ja 
immateriaalioikeudet, kuten Coach-käsikirja ja Coach-koulutus 
kuuluvat Cogmedille. Suomenkielisistä versioista ja Suomessa 
järjestettävästä Cogmed-Coach-koulutuksista vastaa CognAid 
yksinoikeudella. 

Tilaajalla tai käyttäjällä ei ole oikeutta 
poistaa tai vahingoittaa tekijänoikeuksiin liittyviä merkkejä tai 
samanlaisia pakkauksen merkkejä tai pakkaukseen kuuluvaa 
tuotetta. Tilaajalla ja käyttäjällä on velvollisuus noudattaa 
kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja rajoituksia ohjelmaan 
liittyen.  
 
Laitevaatimukset  
Tilaaja vastaa siitä, että hän omalla kustannuksellaan toimittaa 
tai vaihtoehtoisesti pyytää käyttäjää omalla kustannuksellaan 
toimittamaan ohjelman käyttöön tarvittavat tietokonevarusteet 
ja Internet-yhteyden. Suositellut laitevaatimukset julkaisee 
Cogmed /Pearson ja Suomessa niistä voi saada lisätietoa 
CognAidista.  
 
Maksut  
Lisenssimaksut tulee suorittaa CognAidille laskun ja 
maksuehtojen perusteella neljässätoista (14) päivässä. Jos 

laskua ei makseta eräpäivään mennessä, on Cogmedilla / 
Pearsonila ja CognAidilla oikeus lopettaa ohjelman 
käyttömahdollisuus tilaajalta. Lisenssimaksuja ei palauteta, 
huolimatta siitä onko ohjelman käyttöä aloitettu vai ei.  
 
Käyttö, oikeudet ja velvollisuudet 
Cogmedilla / Pearsonilla  ja CognAidilla on oikeus välittömästi 

lopettaa ohjelman käyttömahdollisuus tilaajalta ja käyttäjältä, 

jos tuotetta käytetään tavalla, joka on tämän sopimuksen, 

voimassaolevien lakien, lisenssiehtojen tai Cogmedin / 

Pearsonin tai CognAidin Coach-koulutuksessa tai muutoin 

antamia ohjeita.   

Vastuu henkilötietojen käsittelystä  
Lisenssi on voimassa vain sillä ehdolla, että tilaaja vastaa siitä, 
että noudatetaan lakeja ja vastuita henkilötietojen käsittelystä 
henkilötietolain mukaisesti. Treeneistä taltioitavat 
käyttäjäkohtaiset tiedot ja Coachien yhteystiedot säilytetään 
luottamuksella. 
 
Vastuu  
Cogmed RM (RoboMemo), Cogmed JM ja Cogmed QM ovat 
työmuistitreenauksen välineitä, jotka ovat monen vuoden 
tutkimuksen tulosta, ja jotka ovat tuottaneet hyviä tuloksia 
kliinisissä tutkimuksissa. Cogmed / Pearson eikä CognAid anna 
mitään takuita tai velvoitteita yksilöllisistä tuloksista tai 
treeniohjelman sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen, 
eikä salli kenenkään muunkaan lisäävään takuita tai 
velvoitteita Cogmedilta / Pearsonilta ja/tai CognAidista 
saatavien tietojen lisäksi.  

Cogmed  / Pearson eikä CognAid vastaa 
virheistä tuotteen käytössä, jotka johtuvat tilaajan tai 
käyttäjän tietokoneesta tai muusta omaisuudesta. Cogmed / 
Pearson eikä CognAid eivät vastaa suorista eivätkä epäsuorista 
henkilövahingoista, jotka johtuvat treeniohjelman ohjeiden 
vastaisesta käytöstä ja/tai varoitusten laiminlyönnistä, tai 
muuten tätä sopimusta rikkovasta käytöstä. Cogmed / Pearson 
yhteistyössä CognAidin kanssa vastaa ohjelmistojensa 
teknisestä toiminnasta, mutta tilaajalla on täydellinen ja 
yksinomainen vastuu treeniohjelman käytöstä asianmukaisesti 
ja omia asiakkaitaan, tuotteen loppukäyttäjiä, kohtaan.  Siinä 
tapauksessa, että Cogmed / Pearson tai CognAid joutuu 
korvaamaan kolmannelle osapuolelle treeniohjelman 
epäasianmukaisen käytön, myynnin tai vuokrauksen 
perusteella, tulee tilaajan ottaa se vastuulleen.  
  
Salassapito 
Cogmed / Pearson eikä CognAid sitoudu, ellei laki velvoita, 
ilmoittamaan tai paljastamaan sivulliselle mitään sellaista, mitä 
on saanut tietoonsa tämän sopimuksen perusteella. Cogmed / 
Pearson ja CognAid toimivat ehkäistäkseen yksityisyystietojen 
paljastumisen sivullisille. Salassapito jää voimaan sopimusajan 
päätyttyäkin.  
 
Käyttäjäehdot  
Tilaaja sitoutuu tiedottamaan käyttäjää tämän sopimuksen 
ehdoista ja Cogmedin / Pearsonin ja CognAidin ohjeista ja 
sitoutuu vastaamaan käyttäjän ohjelman käytön valvonnasta.   
 
Luovuttaminen  
CognAidilla on oikeus ilman erillistä hyväksyntää luovuttaa 
tämä sopimus edelleen.  
 
Soveltuva laki ja tuomioistuin 
Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 
kansallisessa tuomioistuimessa voimassaolevien lakien ja 
määräysten mukaan. Jos jokin kohta todetaan mitättömäksi, 
jäävät muut kohdat voimaan.   
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Coach-rekisteröinti  
 

Koulu- tai toimipaikkalisenssin haltija tai tilaaja täyttää. 
 
Jokaisen koulun tai toimipaikan tulevan Cogmed-Coachin tulee rekisteröityä. Rekisteröidyille Cogmed-

Coacheille toimitetaan henkilökohtaiset tunnukset Treeninettiin treenien käynnistämistä, seurantaa ja 

hallinnointia varten.  Treeninetissä on ladattavissa myös materiaalia treenien tukemista varten.  
 

Huom! Coach-rekisteröinti ei tarkoita varauksen tekemistä Cogmed Coach -koulutukseen. Coach-koulutuksiin 
ilmoittaudutaan kotisivuillamme www.cognaid.fi, sähköpostitse info@cognaid.fi tai puhelimitse: 

010 387 7890.  
 

COACHREKISTERÖINTI KOSKEE:                                                                 Täytättehän tiedot selkeästi 
 
Koulun tai toimipaikan nimi:  

 

TOIMIPAIKAN COACH TAI COACHIT  

 

Coachin nimi              Coachin sähköpostiosoite                  muu yhteystieto (esim. puh. / osasto) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
  

COACH-REKISTERÖINNIN LÄHETTÄJÄ: 
 

 
 

 

______________________________ 
Lähettäjän nimi 

 
 

 
__________________________________________ 

Lähettäjän sähköpostiosoite ja puhelinnumero 

Lähetä, skannaa tai faksaa 
coach-rekisteröintilomake: 

CognAid 

Kellosilta 2 LT (D) 67  

00520 Helsinki 

Faksi 010 296 1938 

info@cognaid.fi 

 

 

http://www.cognaid.fi/
mailto:info@cognaid.fi

