Käyttöehdot
Nämä käyttöehdot koskevat Seepsula Oy:n mobiilisovellusta (sovellus). Palvelun omistaa ja tarjoaa
Seepsula Oy (Seepsula), Senkkerin metsätie 111, 04320 Tuusula (y-tunnus: 0687708-1).
Ehdot muodostavat sopimuksen palvelun käyttäjän (asiakas) ja Seepsulan välille, ja määrittelevät
asiakasta ja Seepsulan tarjoamaa palvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Palvelun käyttäjän tulee
olla vähintään 18-vuotias. Sovelluksen lataaminen tai palvelun käyttäminen on osoitus siitä, että asiakas
hyväksyy kulloinkin kaikki voimassa olevat ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä, sekä palvelussa
erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita. Myyjä voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa harkintansa
mukaan. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu palvelussa. Asiakkaan katsotaan
hyväksyneen muutetut ehdot, mikäli hän jatkaa palvelun käyttöä muutosilmoituksen jälkeen.
Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan asiakkaan Seepsulan kanssa solmimaa myyntisopimusta. Asiakkaan
tulee myös huomioida verkko-operaattorien, laitevalmistajien sekä muiden kolmansien osapuolien
asettamat ehdot, jotka saattavat olla edellytyksenä sovelluksen ja palvelun käyttämiselle.
Sovelluksen käyttö
Sovellus on Seepsulan asiakkailleen suuntaama mobiilipalvelu, jonka tarkoituksena on tehdä
kiviainestilauksia. Asiakas valitsee tuotteen, määrän ja työmaan tai toimitusosoitteen. Sovellusta on
mahdollista käyttää joko ilman rekisteröitymistä tai vaihtoehtoisesti rekisteröityneenä käyttäjänä.
Sovelluksen lataaminen ja käyttöönotto eivät edellytä asiakkaalta rekisteröitymistä. Rekisteröimätön
asiakas saa sovelluksen kautta tietoa Seepsulan tuotteista ja palveluista, ja pystyy tekemään tilauksia.
Rekisteröityminen ja kirjautuminen sovellukseen edellyttävät joko olemassa olevaa myyntisopimusta
Seepsulan kanssa, tai sellaisen luomista Seepsulan myyjän kanssa. Applikaatioon kirjaudutaan
asiakastiliin liitetyllä puhelinnumerolla. Kirjautunut henkilö voi tilata Seepsulan tuotteita vain niille
työmaille, joille hänellä on oikeus. Asiakas voi luoda uusia tilauksia, tai kopioida jo tilattuja tai
toimitettuja tilauksia.
Tilauksen toimituksessa sovelletaan Seepsulan toimitusehtoja (liite).
Henkilötietojen käsittely
Palveluntarjoaja käsittelee käyttäjien henkilötietoja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön
mukaisesti. Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään asiakkuuden luomisen yhteydessä
tai myöhemmin asiakkuuden aikana. Keräämme käyttäjästä käsittelytarkoitusten kannalta tarpeellisia
tietoja, kuten yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite) sekä toimitus- ja laskutusosoitteet ja
mahdolliset työmaaviitteet. Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määritettyä käyttötarkoitusta
varten, joka on tuotteiden toimittaminen ja mahdollisen laskun lähettäminen.
Immateriaalioikeudet
Kaikki palvelussa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit (tuotekuvat, tekstit, logot) ovat Seepsulan ja/tai sen
yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö
tai kopiointi on kielletty.
Oikeuspaikka ja sovellettava laki
Toimituksia koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti yhden (1)
välimiehen toimesta välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan

sääntöjen mukaan. Myyjällä on kuitenkin oikeus vaatia kauppahinta tai muuta saatavaa myös tilaajan
kotipaikan alioikeudessa tai valintansa mukaan Helsingin käräjäoikeudessa.
Palveluntarjoaja
Seepsula Oy
Y-tunnus 0687708-1
Osoite: Senkkerin metsätie 111, 04320 Tuusula
Puhelin: 010 3911 900
Sähköposti: seepsula@seepsula.fi

