1. Auton arviointipalvelu.
1.1 Infostar OÜ tarjoaa verkkosivujen kautta palvelu auto-alalta (tästä
eteenpäin näihin viitataan termillä ”palvelu”). Palvelu kuuluu, mutta ne eivät
rajoitu seuraaviin: (i) auton tarkistus tietokannoissa ja (ii) auton hinnan
arviointi.
1.2 Käyttämällä verkkosivuja tai ostamalla palvelu sitoudut laillisesti
noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy yhtä tai useampaa näiden
käyttöehtojen kohdista, ole hyvä äläkä: (i) käytä verkkosivuja; tai (ii) tilaa
palvelu. Olet oikeutettu käyttämään verkkosivuja ja tilaamaan palvelu
ainoastaan siinä tapauksessa, että hyväksyt nämä käyttöehdot.
1.3 Jos haluat ostaa palvelu, Sinun täytyy (i) täyttää tilauskaavake, (ii)
klikata ”Tilaaminen, velvoittaa maksamaan”-nappia. Kun klikkaat ”Tilaaminen,
velvoittaa maksamaan”-nappia, saat sähköpostivarmistuksen tilauksestasi.
Klikkaamalla ”Tilaaminen, velvoittaa maksamaan”-nappia ja vastaanottamalla
sähköpostivarmistuksen, Sinä vahvistat näiden käyttöehtojen mukaisen
sopimuksen itsesi ja Infostar OÜ:n välillä. Tarkkoja sopimuksesi
yksityiskohtia ei arkistoida meidän toimestamme, jonka seurauksena Sinun ei
ole mahdollista päästä tarkastelemaan tarkkaa sopimustasi. Jos kuitenkin
tarvitset jotain tilaukseesi liittyvää tietoa, ole hyvä ja lähetä meille
sähköpostia verkkosivuilta löytyvän yhteydenottokaavakkeen kautta.
1.4 Klikkaamalla ”Tilaaminen, velvoittaa maksamaan”-nappia Sinä vahvistat
tiedostavasi, että voit vastaanottaa tilaamasi palvelu 14 päivän kuluessa
siitä päivästä, jona klikkaat ”Tilaaminen, velvoittaa maksamaan”-nappia.
Lisäksi tiedostat, että vastaanotettuasi palvelu menetät oikeutesi vetäytyä
sopimuksesta, joka on solmittu näiden käyttöehtojen pohjalta.
2. Hinnat
2.1 Palvelun hinta on 150 euroa (EUR).
2.2 Kaikkien verkkosivuilla ilmoitettujen hintojen valuutta on euro (EUR).
3. Maksaminen
3.1 Voit suorittaa maksut pankkitilisi kautta.
3.2 Maksutapahtuman lasku lähetetään Sinulle sähköpostitse yhdessä tilauksesi
kanssa.
3.3 Euroopassa maksu voidaan suorittaa minkä tahansa pankin pankkitililtä
meidän IBAN-pankkitilillemme.
3.4 Jos Sinulla on ongelmia maksaessasi IBAN-pankkitilillemme, ole
ystävällisesti yhteydessä omaan pankkiisi tai lähetä meille viesti.

3.5 On Sinun velvollisuutesi varmistaa, että kaikki maksutapahtuman tiedot ja
muut yksityiskohdat ovat oikein. Infostar OÜ ei ole vastuussa
maksutapahtumista, jotka ovat virheellisiä jonkin Infostar OÜ:sta
riippumattoman tekijän seurauksena.
3.6 Jos et suorita maksua 14 päivän määräajan kuluessa, meillä on oikeus
veloittaa Sinua sopimuksen rikkomisesta ja Sinä voit saada myöhästyneestä
maksusta johtuvan laskun, jonka suuruus on 15 euroa (EUR).
3.7 Mikäli vastaanotat meiltä myöhästymisestä johtuvan laskun, Sinä olet
velvollinen maksamaan tuon laskun sekä velkasi kokonaisuudessaan 14 päivän
kuluessa.
3.8 Mikäli et maksa laskuasi määräaikaan mennessä etkä reagoi myöhästymisestä
johtuvaan laskuun, lähetämme kaikki tositteet eteenpäin perintätoimistolle
sekä oikeusistuimille.
4. Peruuttamisoikeus
4.1P
eruuttamisoikeus
. Jos olet kuluttaja (ts. luonnollinen henkilö, joka
toimii sellaisista tarkoitusperistä käsin, jotka eivät liity hänen
liiketoimintaansa, yritykseensä, ammatinharjoittamiseensa tai ammattiinsa),
Sinulla on oikeus vetäytyä sopimuksesta 14 päivän kuluessa ilman, että sinun
tarvitsee antaa mitään syytä. Sen jälkeen kun olet vastaanottanut palvelu, et
kuitenkaan voi enää vetäytyä sopimuksesta.
Perumisaika umpeutuu 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä. Käyttääksesi
oikeutta sopimuksen perumiseen, Sinun on ilmoitettava Infostar OÜ:lle
päätöksestäsi perua sopimus selkeällä ilmoituksella (esim. Postin välityksellä
lähetetty kirje, sähköposti tai verkkosivuilta löytyvän yhteydenottolomakkeen
kautta). Voit käyttää seuraavia yhteystietoja, kun käytät oikeuttasi perua
sopimus:
Verkkosivujen yhteydenottolomake:
http://carprice.fi/contact
Voit hyödyntää perumisen esimerkkikaavaketta kohdasta 4.3. Täyttääksesi
vaatimuksen irtisanomisajan noudattamisesta, riittää, että lähetät viestisi
koskien Sinulle kuuluvan oikeuden sopimuksen perumisesta käyttämistä ennen
kuin sopimuksen perumista koskeva määräaika on umpeutunut.
4.2P
erumisen vaikutukset
. Mikäli perut sopimuksesi, me maksamme Sinulle
takaisin kaikki Sinulta vastaanottamamme maksut ilman perusteetonta viivettä
ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivää sen päivän jälkeen, jona saimme
tiedon päätöksestäsi perua sopimus. Hoidamme takaisinmaksun käyttäen samaa
maksutapaa, jota Sinä käytit suorittaessasi alkuperäisen maksun, paitsi jos
Sinä olet erikseen sopinut muusta järjestelystä; sinulle ei joka tapauksessa
aiheudu mitään maksuja tällaisen takaisinmaksun seurauksena.
4.3. Esimerkki perumislomakkeesta.

— Minä/Me (*) täten ilmoitamme, että Minä/Me (*) perun/perumme (*)
sopimukseni/sopimuksemme (*) seuraavien tuotteiden myynnistä (*)/koskien
seuraavia palveluita (*),
— Kuluttajan/kuluttajien tilausnumero
— Päivämäärä ja aika
(*) Poista ylimääräinen termi
5.
Infostar OÜ:ns
isältö
5.1 Osa verkkosivuilla julkaistusta materiaalista on Infostar OÜ:n omistamaa
(tästä eteenpäin tähän viitataan termillä “Infostar OÜ:n sisältö”). Infostar
OÜ:n sisältö sisältää, mutta se ei rajoitu kuviin, lähdekoodiin ja tekstiin.
Haluamme saattaa tietoosi, että Infostar OÜ:n sisältöä suojelevat Virolainen
immateriaalioikeuksia koskevat lait sekä sovellettavat immateriaalioikeuksia
koskevat lait. Jollei näissä käyttöehdoissa muuten ilmoiteta, Sinulla ei ole
lupaa käyttää Infostar OÜ:n sisältöä.
6. Tuki
6.1 Voit lähettää tukipyyntösi verkkosivuilta löytyvän yhteydenottolomakkeen
kautta.
6.2 Ole hyvä ja huomioi, että tällä hetkellä me emme tarjoa tukea puhelimitse.
7. Lupa käyttää verkkosivuja ja palvelu
7.1 Me annamme Sinulle henkilökohtaisen, peruttavissa olevan, ei yksinoikeutta
takaavan, ei toiselle henkilölle siirrettävissä olevan, rajoitetun luvan
käyttää verkkosivuja ja palvelu näiden käyttöehtojen mukaisesti.
8. Lisenssin rajoitukset
8.1 Jos näissä käyttöehdoissa ei muuten ilmoiteta, Sinulla ei ole lupaa (i)
jakaa eteenpäin Infostar OÜ:n sisältöä; (ii) kopioida Infostar OÜ:n sisältöä;
(iii) purkaa osiin, muuttaa, hajottaa, takaisinmallintaa, kääntää, mukailla
Infostar OÜ:n sisältöä; (iv) levittää, vuokrata, lainata, käyttää, liisata tai
yrittää muutoin tarjota kolmansille osapuolille oikeuksia Infostar OÜ:n
sisältöön.
9. Omistajuus
9.1 Kaikki Infostar OÜ:n sisältö, mukaan lukien Infostar OÜ:n tavaramerkit,
palvelumerkit ja tuotenimet, kuuluvat Infostar OÜ:n sekä sen
yhteistyökumppaneiden, agenttien, lisenssintarjoajien, myyjien ja/tai muiden
sisällöntarjoajien immateriaalioikeuksiin.
10. Käyttäjän vastuu Infostar OÜ:lle

10.1 Käyttäjänä takaat, että (i) et käytä verkkosivuja tai palvelu tavalla,
joka rikkoo mitään sovellettavaa lakia; (ii) käytät verkkosivuja ja palvelu
ainoastaan näiden käyttöehtojen sallimalla tavalla;
10.2 Käyttämällä tai ostamalla palvelu vakuutat että olet vähintään 18 vuotta
vanha. Jos olet alle 18-vuotias, Sinulla ei ole oikeutta käyttää verkkosivuja
eikä ostaa palvelu.
10.3 Jos hyväksyt käyttöehdot verkkosivuilla ja teet tilauksen ollessasi alle
18-vuotias, me emme ota tapahtuneesta mitään vastuuta. Tässä tapauksessa
tilaustasi ei peruuteta
11. Saatavuus
11.1. Pyrimme kohtuullisen vaivannäön rajoissa siihen, että verkkosivut ja
palvelu ovat aina saatavilla. Emme kuitenkaan voi taata, että verkkosivut ja
palvelu ovat aina saatavilla, koska verkkosivujen ja palvelu saatavuuteen
voivat vaikuttaa meistä riippumattomat tekijät, esim. ongelmat
kaistaleveydessä, laitteiston pettäminen, tai force majeure. Emme ole
vastuussa tällaisista syistä johtuvista katkoista verkkosivujen ja palvelu
saatavuudessa.
12. Linkit
12.1 Verkkosivut voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolien omistamille
verkkosivuille. Me emme ole vastuussa kolmansien osapuolien omistamien
verkkosivujen sisällöstä.
13. Vastuuvapauslauseke
13.1 NOUDATETTAVAN LAINSÄÄDÖNNÄN SALLIMIEN RAJOJEN SISÄLLÄ TARJOAMME
VERKKOSIVUT JA palvelu SAATAVUUDEN MUKAAN, SELLAISENAAN, KAIKKINE VIRHEINEEN.
EMME TARJOA MITÄÄN TAKUITA VERKKOSIVUJEN JA palvelu LUOTETTAVUUDESTA,
SOPIVUUDESTA TAI TARKKUUDESTA MITÄÄN TARKOITUSTA VARTEN. NOUDATETTAVAN
LAINSÄÄDÖNNÄN SALLIMIEN RAJOJEN SISÄLLÄ ME TÄTEN KIELTÄYDYMME KAIKESTA
VASTUUSTA VERKKOSIVUUN JA PALVELU LIITTYEN.
14. Vastuunrajoitukset
14.1 JOLLEI SOVELLETTAVASSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ MUUTEN ILMOITETA, ME EMME OLE
VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOSTA, JOITA OVAT ESIMERKIKSI, MUTTA EIVÄT RAJOITU
SATUNNAISIIN, RANGAISTUSLUONTOISIIN, ERITYISIIN TAI MUIHIN VAHINKOIHIN, JOTKA
JOHTUVAT TAI OVAT YHTEYDESSÄ VERKKOSIVUIHIN JA PALVELU.
15. Sovellettava laki
15.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Virolainen lainsäädännön mukaisesti.

15.2 Kuluttajan on asuinpaikan lakien alainen.
16. Näiden käyttöehtojen päivitys
16.1 Me varaamme oikeuden korjata tai muokata näitä ehtoja ajoittain
julkaisemalla päivitetyn version käyttöehdoista kotisivuillamme. Päivitetty
versio tulee voimaan sinä päivänä, kun se julkaistaan. palvelu käyttö on
niiden käyttöehtojen alaista, jotka ovat voimassa sillä hetkellä, kun palvelu
liittyvä sopimus tehdään.
17. Viimeisin päivitys
17.1 Näitä käyttöehtoja on päivitetty viimeksi 6/28/2018.

