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Myyjäyritys sitoutuu seuraaviin Palveluntarjoajan yleisiin ehtoihin, kun hän myy tuotteitaan tai palveluitaan verkkokauppa Whopissa:
1. Myyjäyritystä koskevat ehdot
1.1 Myyjäyrityksellä täytyy olla Suomessa rekisteröity toiminimi ja Y-tunnus sekä suomalainen
pankkitili. Myyjäyrityksen liiketoiminnan täytyy olla laillista ja myyjäyritys huolehtii siitä,
että liiketoiminnassa tarvittavat luvat ovat kunnossa ja liiketoiminnassa noudatetaan Suomen
ja EU:n lainsäädäntöä.
1.2 Myyjäyritys sitoutuu pitämään yllä ajantasaiset yhteystiedot ja poistamaan tilin, mikäli lopettaa yritystoiminnan tai yritys ajautuu konkurssiin.
1.3 Myyjäyritys sitoutuu noudattamaan Suomen ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä ja käyttää tietoja
ainoastaan tietosuojalain mukaisessa tarpeessa. Myyjäyritys sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan Tietosuojaselostetta. Palveluntarjoaja ei vastaa Myyjäyrityksen tekemistä tietosuojarikoksista tai -rikkomuksista.
1.4 Myyjäyritys sitoutuu tekemään sopimuksen maksunvälittäjänä toimivan Paytrailin kanssa.
1.5 Myyjä vastaa siitä, että sillä on oikeus käyttää Whopiin lisäämäänsä materiaalia (esim. teksti
ja kuvat) sekä oikeus luovuttaa Palveluntarjoajalle käyttöoikeudet kyseisiin materiaaleihin
palvelun tuottamiseksi ja markkinointiin.
2. Myytävät tuotteet ja palvelut
2.1 Myyjäyritys ei saa myydä mitään Suomen lain vastaisia tuotteita tai palveluita eikä mitään
tuotteita tai palveluita, jotka edistävät lain rikkomista tai ovat hyvän tavan vastaisia.
2.2 Myyjäyritys ei saa myydä seuraavia kiellettyjä tuotteita tai palveluita:
- Aikuisviihde (kaikki kuvamateriaali esim. livekuva ja tallenteet, kuvapalvelut ja -portaalit)
- Alkoholi
- Aseet ja ammukset
- Eläimet ja turkistuotteet
- Huumeet
- Ikärajatut tuotteet, jotka toimitetaan postitse (esim. K18-konsolipelit)
- Käyttörajoitusten purkuun tarkoitetut muuntosirut (esim. Playstation -piirilevyt, jotka
muuttavat maa-alueasetuksia.)
- MLM (Multilevelmarketing), matrix ja muut verkostomarkkinointituotteet ja -palvelut
- Nettikasino
- Osakekauppa

-

Palvelut, joissa palveluntarjoaja kerää rahaa toisten puolesta (ns. aggregaattoripalvelut
kuten Paytrail)
Rahapelit, mukaan lukien vedonlyönti ja lotto sekä rahapeleihin, vedonlyöntiin ja sijoittamiseen liittyvät neuvonta- ja konsultaatiopalvelut
Rahankeräys tai hyväntekeväisyys
Räjähdetuotteet ja ilotulitteet
Salauksenpurkulaitteet ja mustat laatikot
Seuralaispalvelut
Tuotejäljitelmät ja piraattituotteet
Tupakka ja tupakkatuotteet
Valuutanvaihto
Virtuaalivaluuttoihin liittyvät kaikenlainen toiminta (esim. virtuaalivaluuttojen liikkeellelasku ja markkinapaikat)

2.3 Paytrail tarkastaa luvanvaraisten tuotteiden/palvelujen (kuten verkkopalveluiden online-jäsenyys) myyntiluvan. Myyjäyritys vastaa mahdollisista kustannuksista, joita tarkastamisesta aiheutuu.
2.4 Mikäli Palveluntarjoaja havaitsee, että Myyjäyrityksen toiminta on lainvastaista, Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Myyjäyrityksen tili. Lainvastaisesta toiminnasta ilmoitetaan poliisille.
3. Hinta ja muut kustannukset
3.1 Myyjäyritys voi valita 4 vaihtoehdosta hinnan (hinnat alv 0 %):
- Ei kuukausimaksua, Palveluntarjoaja ottaa Myyjäyrityksen Whopin kautta tulleesta verottomasta myynnistä 3 %
- Kuukausimaksu 20,00 euroa, Palveluntarjoaja ottaa Myyjäyrityksen Whopin kautta tulleesta verottomasta myynnistä 2 %
- Kuukausimaksu 70,00 euroa, Palveluntarjoaja ottaa Myyjäyrityksen Whopin kautta tulleesta verottomasta myynnistä 1 %
- Kuukausimaksu 200,00 euroa, Palveluntarjoaja ottaa Myyjäyrityksen Whopin kautta tulleesta verottomasta myynnistä 0,5 %
3.2 Lisäksi jokaisesta ostotapahtumasta Paytrail veloittaa ehtojensa mukaisesti transaktiokustannukset.
4. Kaupankäynti ja hinnoittelu
4.1 Kauppa tehdään aina ainoastaan Myyjäyrityksen ja Asiakkaan välillä. Myyjäyritys vastaa itse
mahdollisesti kauppaan liittyvästä myyjän virheestä tai viivästyksestä. Ostajan virheestä vastaa Asiakas. Palveluntarjoaja ei vastaa kaupan virheistä tai muista kauppaan liittyvistä seikoista.
4.2 Jos Asiakas peruuttaa tilauksen, ajanvarauksen tai palauttaa tuotteen, Palveluntarjoajalla ei
ole velvollisuutta palauttaa omaa osuuttaan. Palveluntarjoaja voi harkintansa mukaan palauttaa oman osuutensa.
4.3 Myyjäyritys vastaa siitä, että tuote- ja palvelulistaus, tuotetiedot ja varauskalenteri ovat ajantasaisia.

4.4 Myyjäyrityksellä on oltava Whopissa myynnissä vähintään yksi tuote tai palvelu, Myyjäyrityksen ollessa aktiivisena.
4.5 Minimihinta tuotteelle tai palvelulle on yksi (1) euro (alv 0 %). Alle euron hintaisia tuotteita
voi myydä ainoastaan nipuissa siten, että minimihinta täyttyy.
4.6 Hinta Whopissa myytävissä tuotteissa ja palveluissa ei saa olla kalliimpi kuin omassa liikkeessä tai omassa verkkokaupassa. Ehto koskee myös mahdollisia tarjoushintaisia tuotteita tai
palveluita.
4.7 Hintamuutokset tulevat Whopissa voimaan muutosta seuraavana päivänä klo 0.00.
4.8 Myyjäyritys on velvollinen myymään tuotteen Whopissa ilmoittamaansa hintaan, ellei kyse
ole ilmeisestä kirjoitusvirheestä. Myyjäyritys ei saa myöhemmin pyytää Asiakkaalta lisämaksua Whopin kautta myymästään tuotteesta tai palvelusta.
5. Myyjäyrityksen markkinointi
5.1 Myyjäyritys luovuttaa Palveluntarjoajalle oikeuden käyttää Myyjäyrityksen nimeä ja logoa
markkinointitarkoituksessa tai vaihtoehtoisesti ilmoittaa Palveluntarjoajalle ennen sopimuksen tekemistä, ettei käyttöoikeutta luovuteta. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta markkinoida Myyjäyritystä ellei markkinoinnista erikseen sovita. Myyjäyritys vastaa itse markkinoinnistaan ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
5.2 Myyjäyritys sitoutuu vähintään kerran mainitsemaan Whopin sosiaalisessa mediassaan tekemässään päivityksessä kahden viikon kuluessa siitä, kun Myyjäyrityksen kauppasivu on julkaistu Whopissa.
6. Myyjäyrityksen tilin poistaminen Whopista
6.1 Myyjäyritys voi koska tahansa pyytää tilinsä poistamista Whopista. Tilin poistaminen ei vaikuta Myyjäyrityksen ja Asiakkaiden välisiin sopimuksiin.
6.2 Palveluntarjoajalla tarkastaa Myyjäyrityksen sivun kahden viikon kuluttua liittymisestä. Mikäli sivu on puutteellinen, Palveluntarjoaja antaa yhden mahdollisuuden tietojen täydentämiseen. Mikäli Myyjäyritys ei täydennä pyydettyjä tietoja, Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa
Myyjäyrityksen tili Whopista.
6.3 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Myyjäyrityksen tili, jos Palveluntarjoaja katsoo Myyjäyrityksen rikkovan näitä ehtoja tai lakia tai jos Palveluntarjoaja katsoo Myyjäyritys pyrkivän
kiertämään näitä ehtoja tai muuten toimivan hyvä tavan vastaisesti.
6.4 Jos yritys poistuu tai poistetaan Whopista, Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa myös kaikki
maininta ko. yrityksestä Whopin sivuilta ja sen sosiaalisesta mediasta ym. (videot, podcastit
jne)
6.5 Myyjäyrityksen pyydettyä tilin poistoa tai Palveluntarjoajan poistaessa tilin, mahdollisesti jo
maksettuja kuukausimaksuja ei palauteta edes osittain.

7. Muut ehdot
7.1 Mikäli näiden ehtojen rikkomisesta aiheutuu Palveluntarjoajalle vahinkoa, Myyjäyritys on
velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon kokonaisuudessaan.
7.2 Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksestä, virheistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat Palveluntarjoajan kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Palveluntarjoaja ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sitoumushetkellä ja jonka seurauksia Palveluntarjoaja ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi luonnonmullistukset, normaalista poikkeavat sääolosuhteet, tulipalot,
maanjäristykset, terroristiteot, sodat, sähkö- tai linjakatkokset, häiriöt Internet- tai muussa
yleisessä verkko- tai tietoliikenteessä, tietoturvahyökkäykset, lakot, työtaistelutoimenpiteet
tai viranomaismääräykset. Työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Palveluntarjoaja on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Myös alihankkijoita kohdanneet vastaavat ylivoimaiset esteet katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi.
7.3 Palveluntarjoaja ei korvaa vahinkoa, joka Myyjäyritykselle aiheutuu verkkokaupan kehittämisestä ja huoltamisesta aiheutuneista katkoksista tai muista käyttökatkoksista. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa tai supistaa verkkokaupan toimintaa tai poistaa sen käytöstä.
7.4 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan
Myyjäyrityksille heti muutosten tultua voimaan.
7.5 Palveluntarjoajan ja Myyjäyrityksen väliset riidat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimalla. Mikäli sopimukseen ei päästä, riita ratkaistaan lopullisesti Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Osapuolet vastaavat itse kuluista, jotka sille aiheutuvat asian selvittämisestä, sopimisesta, oikeudenkäynnistä, todistajista tai asiamiehen käyttämisestä.

