TOIMITUS- JA KÄYTTÖEHDOT
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MÄÄRITELMÄT

1.1

Vuokranantaja: Goodspeedrent Oy Ltd. Kaarnatie 38, 90530 Oulu, Finland ".

1.2

Vuokraaja: asiakas, joka vuokraa ja käyttää laitetta.

1.3

Pocket laite: vuokrattava ja ulkomailla käytettävä Goodspeed 4G mobile wi-fi
laite ja sen mukana tulevat erityistarvikkeet sekä erikoisominaisuuksia.

1.4

Päiväpassi: vuokrattavan laitteen vuorokauden (24 tuntia) sisällä voimassa
oleva 250 megatavun sisältävän data.

1.5

Vuokrasopimus: Portaalin kautta täytetyt tiedot ja nämä ehdot yhdessä.

1.6

Vuokra-aika: Aika jonka asiakas valitsee portaalin tilausvaiheessa ja jonka
aikana asiakas voi käyttää Pocket laitetta

1.7

Portaali: Vuokranantajan verkkokauppa.

2

VUOKRAUS

2.1

Vuokraaja vuokraa Vuokranantajalta Vuokrasopimuksen mukaisesti Pocket
laitteen Vuokra-ajaksi. Portaalin kautta tehtyyn sopimukseen sisältyvät nämä
vuokrausehdot.

2.2

Vuokranantaja tarjoaa Pocket laitteen avulla parhaimmillaan 4G -yhteyden
Vuokraajan kohde maassa. Pocket laitteen toiminta riippuu kohdemaan
internetverkosta.

2.3

Pocket laitetta voi käyttää 88 kohdemaassa.

2.4

Vuokranantaja ei vastaa laitteen toimimattomuudesta Vuokraajan Pocket
laitteen kohdemaassa.

2.5

Vuokranantaja ei vastaa laitteen toimimattomuudesta
välittömistä tai välillisistä kustannuksista.

2.6

Päiväpassi on voimassa enintään 250 megabitin datamäärän tai 24 tunnin
aikajakson Päiväpassin käytön alkamisesta.

2.7

Vuokranantaja pidättää oikeuden vuokrasopimuksen purkamiseen, mikäli
Pocket laite on vuokrattu loppuun tai sen saatavuudessa on muita
ylitsepääsemättömiä vaikeuksia.

2.8

Pocket laite voidaan noutaa Vuokranantajalta tai se voidaan toimittaa
Asiakkaalle postitse.

2.9

Pocket laite tulee noutaa päivää ennen vuokrausajan alkua ja palauttaa päivä
jälkeen vuokrausajan päättymisen.

aiheutuneista

2.10

Pocket laite luovutetaan vuokraajalle vain tilausvahvistusta ja
henkilötodistusta vastaan. Tilausvahvistuksessa tulee olla näkymä maksettu
(Paid), jotta laite luovutetaan Vuokraajalle.

2.11

Pocket laitetta ei luovuteta, jos takuumaksu (Ks. kohta 8.) on maksamatta.

2.12

Pocket laitetta ei vuokrata eikä toimiteta ulkomaille.

2.13

Pocket laitetta ei saa luovuttaa kolmannen henkilön käyttöön.
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VUOKRAUSAJAN PÄÄTTYMINEN JA PALAUTUS

3.1

Pocket laite tulee palauttaa sen noutopaikkaan vuokrausajan päättymisen
jälkeen. Tuotetta ei voi palauttaa muihin Vuokranantajan tiloihin.

3.2

Pocket laite tulee palauttaa siinä kunnossa kuin se on noudettu tai toimitettu.
Pocket laitteen mukana tulee palauttaa kaikki sen sisältävät tarvikkeet.

3.3

Postitse tilattu laite tulee lähettää Vuokranantajalle osoitteeseen Kaarnatie
38, 90530 Oulu, Finland tai sitä lähinnä olevaan postiin kahden (2) päivän
kuluessa Vuokrausajan päättymisestä.
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MAKSU

4.1

Pocket laite maksetaan Vuokranantajalle vuokrauksen yhteydessä. Koko
vuokra-ajan maksu veloitetaan ennen laitteen luovuttamista tai toimittamista.

4.2

Laite luovutetaan tai toimitetaan Vuokraajalle, kun maksuvahvistus on tullut.

4.3

Postitse tilattu laite toimitetaan, kun Pocket laitteen maksu on suoritettu ja
maksu saapunut Vuokranantajalle. Postilla tilattu laite tulee olla maksettu
kaksi (2) päivää ennen Pocket laitteen toimittamista Vuokraajalle.
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TILAUKSEN PERUUTUS

5.1

Vuokrasopimus voidaan purkaa ja tilaus perua kaksi (2) päivää ennen Pocket
laitteen noutoa tai toimitusta ilman lisämaksua. Selvyyden vuoksi todetaan,
että postitse tilattu laite tulee olla peruutettu kaksi (2) päivää ennen sen
postittamista, jotta lisämaksua ei peritä ("Määräaika").

5.2

Määräajan jälkeisestä vuokrasopimuksen purkamisesta ja peruutuksesta
peritään yhden (1) päivän maksu (14,90 euroa) per myöhästynyt päivä.
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ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

6.1

Vuokraajan tulee olla täysi-ikäinen eli 18-vuotta täyttänyt. Pocket laitetta ei
luovuteta alaikäiselle.

6.2

Vuokraajan tulee sammuttaa Pocket laite viimeisenä Vuokra-ajan
käyttöpäivänään. Laitteen käytöstä veloitetaan Vuokrausajan jälkeiset päivät,
mikäli laitetta ei sammuteta Vuokrausajan viimeisenä päivänä.
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7

OMISTUSOIKEUS

7.1

Pocket laite on vuokranantajan omaisuutta ja Vuokranantaja pidättää kaikki
oikeudet Pocket laitteeseen.

7.2

Vuokraajalla ei ole oikeutta tehdä laitteeseen muutoksia tai muuttaa sen
tietoja.

7.3

Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä laitetta tai vuokrata sitä kolmannelle
osapuolelle.
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LISÄMAKSUT

8.1

Palauttamattomasta tai rikkoutuneesta Pocket laitteesta peritään 179,00
euron korvaus. Selvyyden vuoksi todetaan, että maksu peritään vaikka
Pocket laite olisi varastettu tai kadotettu Vuokraajasta johtumattomasta
syystä.

8.2

Vuokranantaja varaa oikeuden periä korvausmaksun Asiakkaan luottokortilta
tai Pocket laitteesta maksetusta panttimaksusta.

8.3

Pocket laitteen käytetystä datasta veloitetaan lisämaksu, kun laitetta
käytetään nouto tai palautuspäivänä.

8.4

Vuokraukseen lisätään 0,90 euron suuruinen päiväkohtainen laitemaksu.
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TAKUUMAKSU

9.1

Pocket laitteen käytöstä varataan 179,00 euron suuruinen takuumaksu.

9.2

Takuumaksu varataan katevarauksena asiakkaan luottokortilta tai se
maksetaan Vuokranantajan osoittamalle tilille.

9.3

Takuumaksu palautetaan Asiakkaalle, kun Pocket laite on palautettu ja
Vuokranantaja on todennut sen olevan siinä kunnossa kuin se on vuokrattu.

9.4

Pocket laitetta ei luovuteta asiakkaalle, mikäli asiakas ei ole maksanut
takuumaksua.
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VUOKRAAJAN TIETOJEN KÄYTTÄMINEN

10.1

Vuokranantaja voi käyttää Vuokraajan tietoja tehdessään luottopäätöksiä,
rikostenestossa, jäljittäessään laiminlyöjiä ja omaisuutta, tilien hallinnassa,
selvittäessään
onko
sopimusehtoja
noudatettu,
tilastoanalyysissä,
markkinatutkimuksessa tai sisäisten raporttien laadinnassa. Vuokranantaja
voi käyttää automaattista luottoluokitusjärjestelmää tehdessään luottoa
koskevia päätöksiä. Vuokranantaja voi jakaa Vuokraajan tiedot
luottotietolaitosten ja petoksentorjuntavirastojen kanssa ja vastaanottaa heiltä
Vuokraajaa koskevia tietoja. Vuokraajan toimittamia tietoja voidaan säilyttää
rekisterissä ja jakaa muiden taloudellisia palveluja tarjoavien kanssa
huijausten ehkäisemiseksi. Kaikki tässä kohdassa 10.1 mainittu on
ehdollinen sille, ettei sovellettavan lain pakottavista säädöksistä muuta johdu.
3 (4)

10.2

Vuokranantaja voi käyttää Vuokraajan tietoja markkinointitarkoituksiin ja voi
välittää Vuokraajan tiedot valmistajille, toimittajille, jälleenmyyjille, välittäjille,
rahoittajille, edustajille, alihankkijoille, takaajille ja muille vuokranantajan
konserniin kuuluville yhtiöille.

10.3

Vuokranantaja voi lähettää tietoja mihin tahansa maahan. Jos tietoja
vastaanottavassa maassa ei ole riittävää tietosuojalakia, vuokranantaja
varmistaa Henkilötietolain (523/1999 muutoksineen) mukaisen tietosuojan
toteutumisen sopimusteitse.

10.4

Lisätietoja Vuokraajan tietojen käyttötavoista, Vuokraajan tietojen
turvallisuudesta, ja Vuokraajan oikeuksista nähdä häntä koskevat tiedot saa
ottamalla
yhteyttä
Vuokranantajaan
(yhteystiedot
löytyvät
Vuokrasopimuksesta).
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MUUTA

11.1

Vuokranantaja ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista
viivästymisistä, eikä tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästyneen
toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista.

11.2

Vuokranantaja pidättää oikeuden muuttaa vuokrasopimus ja toimitusehtojaan
ilmoituksetta. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa
oleviin toimitusehtoihin.
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SOVELLETTAVA LAKI
Tähän Vuokrasopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja tästä
Vuokrasopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ja vaatimukset käsitellään Oulun
käräjäoikeudessa tai muussa Vuokranantajan kotipaikassa.
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