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Elisa Kirja -palvelun palvelukuvaus  
  
  
Elisa Kirja on palvelu sähköisten kirjojen ostamiseen, lukemiseen, kuuntelemiseen ja säilyttämiseen.   
  
Palvelusta voi ostaa useiden kustantajien e-kirjoja, äänikirjoja ja kuvaäänikirjoja. E-kirjat ovat ePub- tai PDF-muodossa ja äänikirjat 
mp3-muodossa. Kuvaäänikirja on mp3-äänikirja, jonka kuva- ja selailuominaisuudet ovat käytettävissä Elisa Kirja -sovelluksella. Palvelussa voi 
selata kirjavalikoimaa eri kategorioiden perusteella, lukea kirjojen esittelyjä, kirjailijakuvauksia ja muiden käyttäjien arvosteluja, sekä 
lukea/kuunnella näytteitä kirjoista ennen ostamista. 
  
Elisa Kirja -palvelusta hankittuja e-kirjoja voi lukea Elisa Kirja -sovelluksella (tablet, älypuhelin), tietokoneella ja sähköisten kirjojen lukulaitteella 
(e-reader). Äänikirjoja voi kuunnella Elisa Kirja -sovelluksella (tablet, älypuhelin), tietokoneella tai mp3-soittimella. Kuvaäänikirjoja voi kuunnella 
kaikilla mp3-soittimilla, mutta kuvaominaisuudet ja kirjan selailu toimivat vain Elisa Kirja -sovelluksessa. 
  
  
Palvelu sisältää:  
  
Asiakkaan rekisteröityessä Palveluun, peruspalveluun sisältyvät Elisa Kirja -palvelun käyttöoikeus ja palvelun käyttöön tarvittavat tunnukset sekä 
henkilökohtainen kirjahylly. Palvelussa on mahdollisuus mm. ostaa ja arvostella sähköisiä kirjoja. Rekisteröitynyt asiakas voi ladata Palvelusta 
ostamansa sisällön uudelleen. Rekisteröityminen on maksutonta. Palvelua käytetään internet-selaimella osoitteessa www.elisa.fi/kirja.   
  
Palvelussa voi ostaa sähköisiä kirjoja sekä muita tuotteita Palvelussa olevan valikoiman mukaisesti. Palvelussa voi merkitä kirjoja 
henkilökohtaiselle muistilistalle, julkaista oman kirjahyllyn, arvostella kirjoja sekä lukea kirjailijakuvauksia, kirjojen esittelyjä, muiden arvosteluja 
sekä lukea että kuunnella näytteitä kirjoista ennen ostamista.  
 
Palvelussa voi näkyä Elisan tai sen yhteistyökumppaneiden mainoksia. 
 
 
Palvelun käyttäminen  
  
Elisa Kirja -palvelua voi käyttää mm. internet-selaimella osoitteessa www.elisa.fi/kirja. Palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana, 
joilla kirjaudutaan Palveluun kirjojen ostamista varten sekä omaan kirjahyllyyn ja tilaushistoriaan. Internet-selaimen kautta voi myös muokata 
oman käyttäjätilin tietoja. Rekisteröityneillä asiakkailla ostetut kirjat ovat tallessa Palvelun Kirjahyllyssä, josta kirjoja voi ladata uudelleen. 
 
Palvelua on mahdollista käyttää myös erillisillä sovelluksilla, jotka mahdollistavat käytön mm. erilaisilla tablet-laitteilla sekä puhelimilla (esim. 
Apple, Android). Sovellukset ovat ladattavissa erikseen kunkin laitteen omasta sovelluskaupasta. Lisätietoja kulloinkin saatavilla olevista 
sovelluksista löydät Palvelusta (kirja.elisa.fi/sovellukset).  
  
Lähtökohtaisesti Palvelussa olevat kirjat on suojattu, joko käyttämällä Adoben kopiosuojaustekniikkaa (Adobe DRM) tai ns. vesileimauksella. 
Adobe DRM -suojattujen kirjojen lataamiseen ja lukemiseen tarvitaan kopiosuojaustunnus. Kopiosuojaustunnuksena toimii joko Adobe ID 
-tunnus tai Elisa Kirja -palvelun käyttäjätunnus riippuen siitä, milloin asiakas on tullut Elisa Kirjan asiakkaaksi. Vesileimaus mahdollistaa 
yksittäisen kirjan kohdistamisen sen ostaneeseen asiakkaaseen tarvittaessa. Näin pyritään estämään mahdolliset väärinkäytöstilanteet.  
 
 
  
Sähköisten kirjojen ostaminen ja lukeminen  
  
Kirjoja voi ostaa käyttämällä Palvelua internet-selaimella joko tietokoneella, tablet-laitteella tai älypuhelimella. Kirjojen ostaminen voi myös olla 
mahdollista Elisa Kirja -sovelluksen kautta (mm. Android-laitteilla). Ostetut kirjat voi maksaa verkkopankissa, luottokortilla tai laskulla. 
Luottokorttimaksu ja lasku ovat mahdollisia, mikäli asiakkaalla ei ole luottotietohäiriömerkintöjä.   
  
E-kirjat ovat luettavissa Elisa Kirja -sovelluksella (tablet, älypuhelin), tietokoneella ja sähköisten kirjojen lukulaitteella (e-reader). Äänikirjat ovat 
kuunneltavissa Elisa Kirja -sovelluksella (tablet, älypuhelin), tietokoneella tai ne voi siirtää tietokoneen kautta mp3-soittimeen. Kuvaäänikirjoja 
voi kuunnella kaikilla mp3-soittimilla, mutta kuvaominaisuudet ja kirjan selailu toimivat vain Elisa Kirja -sovelluksessa. 
 
Adoben tekniikalla suojattujen kirjojen lukemiseen tietokoneella tarvitaan Adobe Digital Editions -ohjelma, joka on ladattavissa ohjelmiston 
tarjoajan internet-sivuilta http://www.adobe.com/products/digitaleditions/.  
  
  
Yleistä  
  
Tämä palvelukuvaus on Elisa Kirja -palvelun erityisehtojen liite. Lisäksi sopimukseen sovelletaan Elisa Kirja -erityisehtoja ja Elisan yleisiä 
sopimusehtoja kuluttajille.  
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