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1. RUOHONLEIKKUU – JA KODIN LOMAPALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT

1. Soveltamisala
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Posti Oy:n
(jäljempänä Posti) ja Asiakkaalle tarjoamaan
Ruohonleikkuu- ja Kodin lomapalveluun.
Postin yhteystiedot (y-tunnus: 0109357-9)
www.posti.fi
puh. 0200 71000 pvm/mpm.
2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen
Sopimus syntyy, kun Posti on hyväksynyt
Asiakkaan tekemän tilauksen. Postilla on ilman Asiakkaan suostumusta oikeus siirtää
sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle,
jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta
siirtyy. Postilla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle.
3. Palveluiden sisältö
Ruohonleikkuupalvelussa Posti leikkaa Asiakkaan pihan ruohikkoa Asiakkaan ruohonleikkurilla sopimuksen mukaisesti enintään
joko 30 tai 60 minuuttia. Postilla on oikeus
lopettaa työ ennen sovitun ajan päättymistä, mikäli ruohikko on kertaalleen leikattu ennen ajan päättymistä.
Asiakkaalla on oikeus osoittaa Postille, mistä
alueesta leikkaaminen aloitetaan, mikäli
Asiakas on paikalla työn suorittamisen alkaessa.
Asiakas valitsee Kodin lomapalveluiden sisällön tilauksessaan Postin tarjoamista vaihtoehdoista.
4. Toimitusaika
Palvelut toteutetaan tiistaisin. Mikäli Ruohonleikkuualvelua ei voida toteuttaa tiistaina sateen vuoksi, korvaava käynti teh-
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dään saman viikon perjantaina. Mikäli Palvelua
ei voida toteuttaa kumpanakaan päivänä, Asiakkaan kanssa sovitaan korvaavan palvelun
muusta ajankohdasta.
5. Palvelujen toimitusrajoitukset ja edellytykset
Palvelut ovat saatavissa Manner-Suomessa koteihin, joiden kulkutie pihalle on enintään kilometrin päässä vakituisen postiosoitteen postilaatikosta.
Asiakas vastaa siitä, että Postilla on esteetön
pääsy tilattujen palvelujen edellyttämiin tiloihin.
Asiakkaan ruohonleikkurin pitää olla
 moottoroitu, mutta ei päältä ajettava,
 vapaasti Postin saatavilla tilauksella
selvästi ilmoitetussa paikassa,
 toimintakunnossa mukaan lukien
polttoaineen riittävyys,
 ja täyttää laitteelle asetetut turvallisuusvaatimukset.
Ruoho leikataan alueilta, joihin on esteetön ja
turvallinen pääsy ruohonleikkurilla.
6. Kuluttaja-asiakkaan peruutusoikeus
Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa palvelu 14 päivän kuluessa palvelun tilauksesta.
Mikäli palvelu on jo aloitettu Asiakas vastaa
saamansa palvelun kustannuksista. Kuluttaja
voi ilmoittaa tilauksen peruuttamisesta Postin
peruutuslomakkeella.
7. Asiakasrekisteri
Asiakkaiden nimi- ja yhteystiedot tallennetaan
Posti Oy:n Kuluttaja-asiakasrekisteriin. Rekisterin tietoja käytetään rekisteriselosteessa kerrotulla tavalla.
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8. Ylivoimainen este
Posti vapautuu sopimuksen mukaisten velvollisuuksien noudattamisesta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta force majeure -tapauksissa, joita ovat mm. lakko, työsulku,
muu työtaistelutoimenpide, onnettomuudet, viranomaisten toimenpiteet ja muut
olosuhteet, joita Posti ei ole voinut välttää ja
joiden seurauksia se ei ole voinut estää.
Posti pyrkii hoitamaan palvelut mahdollisimman hyvin myös em. poikkeuksellisissa
oloissa. Postilla on oikeus tarvittaessa force majeure -tilanteissa priorisoida
palvelujen toteuttamista lakisääteisten velvoitteiden, yhteiskunnan toiminnan, terveyden, yleisen turvallisuuden tai muiden vastaavien seikkojen toteuttamiseksi tai turvaamiseksi.
9. Muut sovellettavat ehdot
Posti on Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton jäsen ja noudattaa liiton käytännesääntöjä.
10. Voimassaolo
Nämä toimitusehdot ovat voimassa
14.6.2016 alkaen toistaiseksi.
11. Sovellettava laki ja erimielisyydet
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan
Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on
oikeus myös nostaa kanne kotipaikkansa
yleisessä alioikeudessa tai saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.
Kuluttajariitalautakunnan Yhteystiedot Hämeentie 3, PL 306, 00531 HELSINKI, puh.
029 566 5200, kril@oikeus.fi.

Posti Oy

PL 1
00011 Posti

Kotipaikka: Helsinki
Y-tunnus: 0109357-9
www.posti.fi

