Ajanvarauksen ehdot

TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN MYYNTI-,
TOIMITUS- JA VARAUSEHDOT
OSAPUOLET
Nämä ehdot (”Ehdot”) soveltuvat sopimukseen (”Sopimus”), joka on solmittu tänä
päivänä, jolloin Sinä olet soittamalla, tekstiviestillä tai siihen rinnastettavalla tavalla,
ajanvarauspalvelussa tai sähköpostilla teet ajanvarauksen Wedding Garagen myymälään.
Wedding Garage Oy, Y-tunnus 2887132-6, osoitteessa Rajakatu 28, 40200 Jyväskylä
(”Myyjä”) ja
Sinä asiakas, joka olet hyväksynyt (mikäli olet alle 18 vuotta, Sinun on hankittava
huoltajien hyväksyntä) sähköisesti, sähköpostilla tai kirjallisesti Sopimuksen tuotteiden
ja/tai palveluiden ostamisesta ja ajan varauksesta palveluiden antamista varten
(”Sinä”).
Myyjä ja Sinä voitte olla molemmat jäljempänä yhdessä ”Osapuolet” ja kumpikin
erikseen ”Osapuoli”.

MÄÄRITTELYT
”Palvelu” tarkoittaa Myyjän markkinoimia ja myymiä palveluita joihin voit varata ajan.
Palvelut tarkoittavat kaikkia ajanvarauspalveluita hääpukuliikkeeseen.
”Palveluvaraus” tarkoittaa ajanvarausta Palveluihin eli Palvelun ostamista.

PALVELUVARAUKSET JA NIIDEN PERUMINEN
Tekemäsi Palveluvaraukset ovat sitovia sopimuksia Sinun ja Myyjän välillä. Voit kuitenkin
perua Palveluvarauksen seuraavasti:
Jos perut Palveluvarauksen viimeistään 1 päivää ennen varaamaasi palveluaikaa, voit
tehdä sen sähköisesti Avoinna24-palvelussa ja Palvelua ei veloiteta. Palvelun voi myös
perua soittamalla liikkeeseen aukioloaikojen puitteissa, tai jos Palveluvaraukseen on
aikaa enemmän kuin 72h, voit tehdä sen sähköpostilla info@weddinggarage.fi
a. Jos et peru ajanvarausta tai perut Palveluvarauksen myöhemmin kuin 1 päivää
ennen varaamaasi palveluaikaa, voit tehdä Myyjälle ja Sinun tulee maksaa
Myyjälle 100% Palvelun hinnasta.

Myyjä voi laskuttaa Sinulta edellä olevat maksut laskulla, mikäli Osapuolet eivät sovi,
että maksat ne Myyjän tiloissa. Myyjä voi lisätä kohtuullisen laskutuslisän 8,00 euroa
laskun summaan.
Mikäli Myyjä joutuu perumaan Palveluvarauksen, Sinun ei tarvitse maksaa Palvelun
hintaa. Myyjällä on oikeus perua Palveluvaraus, jos Palvelun toimittamiselle tulee este,
esimerkiksi sairaustapaus tai muu vastaava este.

TOIMITUS JA HINNAT
Toimitusaika
Tilaamasi Tuotteet ja Palvelut toimitetaan Myyjän varaston ja resurssien mukaisesti.
Myyjän Avoinna24-palvelussa antamat toimitusajat ovat arvioita, eivätkä ne sido Myyjää,
mikäli Myyjä ei ole kirjallisesti vahvistanut toimitusta tiettynä ajankohtana.

Toimitusmaat ja toimituspaikka
Mikäli Myyjä ei ole sitoutunut kirjallisesti muuhun tilaushetkellä, toimitusmaa on Suomi.
Palvelut annetaan ja Tuotteet luovutetaan Myyjän päätoimipaikassa, joka on ilmoitettu
Myyjän palveluosoiteeksi, mikäli Myyjä ei ole sitoutunut kirjallisesti muuhun
tilaushetkellä.

Hinnat
Palveluiden hinnat on kerrottu Myyjän verkkosivuilla
täällä: http://www.weddinggarage.fi. Hinta vahvistetaan tilausta tehtäessä ja
tilausvahvistuksessa.
Myyjällä on oikeus muuttaa Palveluiden hintoja koska tahansa, mutta muutokset eivät
vaikuta Palveluiden ostoihin, jotka on tehty ennen hinnanmuutosta.
Jos maksat Palvelun laskua vastaan Myyjälle jälkikäteen, Sinun on maksettava hinta
viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluttua laskun päivämäärästä. Laskutettaviin
Palveluihin lisätään laskutuslisä 8€.

Maksutavat ja maksuaika
Avoinna24-palvelussa tekemäsi Tuotteiden ja Palveluiden ostot on mahdollista maksaa
niillä maksutavoilla, jotka on kulloinkin ilmaistu Avoinna24-palvelussa tehdessäsi
ostoksia. Myyjällä on oikeus veloittaa lisämaksu tietyistä maksutavoista ja tämä on
kerrottu ostohetkellä. Jos laskutus on vaihtoehtona, Myyjä voi lisätä Avoinna24palvelussa ilmaistun laskutuslisän laskun summaan.
Puhelimitse, sähköpostilla, tekstiviestillä tai sitä vastaavalla tavalla tehtävä ajanvaraus
maksetaan myymälässä paikan päällä, tai vaihtoehtoisesti laskulla jonka laskutuslisä on
8€.

Laskuille myönnettävä maksuaika on neljätoista (14) päivää laskun päivämäärästä.
Myyjä ei ole vastuussa verkkopankin, luottokorttiyhtiön järjestelmän tai muun
maksamisessa käytetyn järjestelmän toiminnasta, mikäli pakottava voimassa oleva
oikeus ei päätä toisin.

Alaikäiset
Voimassa oleva laki edellyttää, että tarvitset huoltajien suostumuksen, mikäli et ole
täyttänyt 18 vuotta. Sopimus astuu voimaan vasta sen jälkeen, kun Sinä ja huoltajasi
ovat antaneet suostumuksensa Sopimuksen solmimiseen.

YHTEYDENPITO
Sinun on pidettävä yhteystiedot ajan tasalla Avoinna24-palvelussa, niin että Myyjä voi
ottaa Sinuun yhteyttä tarvittaessa. Mikäli olet tehnyt varauksen muulla tavalla, sinun
tulee olla kyseisen yhteydenpitotavan tavoitettavissa (puhelin tai sähköposti).
Tässä tarkoituksessa Myyjällä on oikeus lähettää Sinulle myös sähköposteja ja
tekstiviestejä.
Myyjä voi lähettää Sinulle sähköpostia salaamattomana. Tällaisen viestinnän
turvallisuutta heikentää se, että väärin reititettynä tai siepattuna suojaamaton
sähköposti voidaan lukea helpommin kuin suojattu sähköposti.
On tärkeää, että Sinä ymmärrät ja hyväksyt, että mitkä tahansa tiedot, jotka on lähetty
Internetin tai muun julkisen tietoverkon välityksellä, eivät ole 100 % turvassa. Siinä
määrin kuin pakottava laki sallii, Myyjä ei vastaa mistään menetyksestä koskien tietoja,
jotka Sinä lähetät Myyjälle Internetin tai muun julkisen tietoverkon välityksellä.

REKLAMAATIOT JA PALAUTUSOIKEUS
Tuotteet myydään sellaisina, kuin ne ovat vaaranvastuun siirtyessä Tuotteesta Myyjältä
Sinulle, jollei tästä nimenomaisesti kirjallisesti sovita toisin Osapuolten kesken.
Palvelut myydään sellaisina, kuin ne ovat, mikäli tästä ei nimenomaisesti kirjallisesti
sovita toisin Osapuolten kesken.
Reklamaatio- ja palautusajat ovat sovellettavan lainsäädännön mukaiset.

VASTUUNRAJOITUS
Myyjän vastuu Palveluista ja Tuotteista rajautuu lain sallimiin enimmäismääriin kaikissa
tilanteissa.

EI TAKUUTA

Myyjä ei myönnä Tuotteille tai Palveluille takuuta, mikäli Osapuolten kesken ei ole
sovittu toisin kirjallisesti.

SOVELLETTAVA LAKI
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Myyjä saa siirtää Sopimuksen tai sen osan kolmannelle osapuolelle, jos Myyjä on
liiketoimintakaupan, yritysjärjestelyn tai vastaavan toimenpiteen kohteena tai
osapuolena.

