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Tuote-ehdot

1. Soveltamisala ja sovellettava ehdot
Näitä tuote-ehtoja sovelletaan Posti Oy:n
osoitteettomien lähetysten kansilehdessä Postisessa
julkaistaviin ilmoituksiin. Näiden ehtojen lisäksi
sovelletaan Posti Oy:n yleisiä sopimusehtoja
yritysasiakkaille (Yleiset sopimusehdot).
2. Palvelulupaus
Asiakkaan ilmoitus julkaistaan Asiakkaan valitseman
jakeluajankohdan osoitteettomien lähetysten
(Kotisuora) kääreenä käytettävässä kansilehdessä
Postisessa. Postin jakamat osoitteettomat lähetykset
jaetaan kahdesti viikossa niputettuna kansilehden
väliin. Kansilehden jakelumäärä riippuu jakeluajalle
ostettujen osoitteettomien lähetysten jakelumäärästä
ja on enintään mainosjakelun sallivien talouksien
määrä. Asiakkaan valitsemana ajankohtana
jaettavana olevien osoitteettomien lähetysten
vähimmäismäärästä riippumatta Postinen jaetaan
vähintään 1,5 miljoonaa kappaletta.
Ilmoitukset ovat kelluvia Asiakkaan ostaman
sivupaikan mukaan. Tiettyä sijoituspaikkaa sivulla ei
voi varata.
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Mikäli korjaus johtuu Asiakkaasta johtuvasta syystä,
Postilla on oikeus veloittaa korjauksesta mahdollisesti
aiheutuvat lisäkustannukset Asiakkaalta.
5. Peruuttaminen ja julkaisematta jättäminen
Asiakas voi perua kuluitta varauksen ilmoittamalla siitä
Postin yhteyshenkilölleen kirjallisesti viimeistään 14
vuorokautta ennen kyseisen jakeluajankohdan viimeistä
varauspäivää. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta
veloitetaan palvelun koko hinta. Posti ei takaa, että
viimeisen varauspäivän jälkeen peruutettujen
ilmoitusten julkaisu voidaan peruuttaa.
Postilla on oikeus olla julkaisematta ilmoitusta
ilmoittamalla siitä Asiakkaalle viimeistään kahden
arkipäivän kuluessa aineiston vastaanottamisesta.
Perustellusta syystä Posti voi keskeyttää palvelun ja
peruuttaa Asiakkaan ilmoituksen julkaisemisen tai
jakamisen myös edellä sanottua ajankohtaa
myöhemmin. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi
epäselvyys ilmoituksen sisällön lain- tai hyvän tavan
vastaisuudesta taikka Asiakkaaseen liittyvä yllättävä
seikka, kuten Asiakkaaseen liittyvä voimakas
negatiivinen julkisuus.

3. Asiakkaan velvollisuudet
6. Hinnoitteluperusteet
Asiakas varaa ilmoituksen ennen Postin
verkkosivuilla ilmoitettua viimeistä varausajankohtaa.
Postin hyväksyttyä varauksen, Asiakas toimittaa
ilmoituksen Postille sähköisesti Postin ohjeen
mukaan. Ilmoitus on toimitettava viimeistään Postin
verkkosivuilla ilmoitettuna aikana ennen haluttua
jakelua.
Asiakas vastaa ilmoituksen sisällöstä Postin
Yleisissä sopimusehtojen mukaisesti.

Ilmoituksen koko ja sijoitussivu.
7. Voimassaolo
Nämä tuote-ehdot tulevat voimaan 1.1.2016 ja ovat
voimassa toistaiseksi. Posti voi muuttaa ehtoja Postin
yleisissä sopimusehdoissa yritysasiakkaille kuvatulla
tavalla.

4. Virhetilanteet
Posti pyrkii ottamaan huomioimaan ilmoituksen
virheen korjauksen ennen ilmoituksen julkaisemista,
mutta Postilla ei ole velvollisuutta toteuttaa korjausta,
joka on toimitettu aineiston viimeisen toimituspäivän
jälkeen.
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