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Mikkelin kaupunggin joukko
oliikentee n Waltti‐nettilatau
uspalvelunn ja Waltti kaupan
n‐
käyttöeh
hdot
1. Yleistä
Näitä verkkopalvelun kääyttöehtoja sovelletaan
s
M
Mikkelin kau
upungin (jälje
empänä Palvveluntarjoaja
a) tuottamaaan
Waltti‐nettiilatauspalveluun (jäljempänä Palveluu 1), jolla taarkoitetaan henkilökohtaaisen matka
akortin ostoaa.
Lisäksi käytttöehtoja sovelletaan Waltti‐kauppa
W
aan, jolla tarrkoitetaan tu
uotteiden laatausta matkkakortille (jääl‐
jempänä Paalvelu 2). Näitä ehtoja so
ovelletaan kaaikkeen Palve
elu 1 ja Palvelu 2 kautta tarjolla olevvan sisällön ja
j
aineistojen käyttämiseeen, jollei jolta
ain osin ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu . Palvelua kä
äyttävän hen
n‐
kilön (jäljem
mpänä Käyttääjä) on hyväkksyttävä näm
mä käyttöehd
dot itseään sitoviksi,
s
voiddakseen käyttää Palveluaa.
Palvelu on ttoteutettu su
uomen kielelllä.
2. Palvelun kuvaus
Palvelu 1 jaa 2 tarkoittavvat näissä kä
äyttöehdoisssa Mikkelin kaupungin jo
oukkoliikentteen lippujen
n ja mahdollli‐
sesti muideen tuotteiden
n myyntiin ja
a niihin liittyvvien muiden
n tietojen kattselemiseen toteutettua verkkopalvee‐
lua.
3. Palvelun käyttäminen ja siihen re
ekisteröitym
minen
Palvelun 1 kkäyttäminen edellyttää rekisteröitym
mistä.
Käyttäjä liitttyy Palveluun rekisterö
öitymällä kä yttäjäksi siih
hen liittyvillä
ä verkkosivu illa ja hyväkksymällä sielllä
nämä Palveelun käyttöeh
hdot itseään sitoviksi. Paalveluntarjoaaja voi lisäksii edellyttää KKäyttäjältä tiiettyjen tieto
o‐
jen antamissta rekisterö
öitymisen yhtteydessä. Reekisteröitymisen yhteyde
essä Käyttäjää valitsee itsselleen Palvee‐
lun käytön edellyttämään sähköposstiosoitteen ja salasanan. Tiedot ta
allennetaan Palveluntarjoajan Walttti‐
e ei ole määrritetty ikärajoja.
käyttäjärekiisteriin. Palvelun käytölle
Palvelu 2 vo
oidaan käyttäää rekisteröitymällä tai illman rekisteröitymistä.
Käyttö ilmaan rekisteröitymistä
Syötä matkaakortin kortttinumero (nu
umero löytyyy kortin takaosasta) ja om
ma liikennöinntialueesi. Tä
ämän jälkeen
n
voit ostaa kkortille lipputtuotteita.

4. Rekisterö
öintitiedot jaa niiden käytttö
o
käyttä
ää käyttäjää koskevia re
ekisteröintitie
etoja. Käyttääjärekisterin tietosuojasee‐
Palveluntarjjoajalla on oikeus
loste on näh
htävillä Palveeluntarjoajan
n palvelupistteessä.
5. Palveluun liittyvät maksut
m
Palveluilla 1 ja 2 on toimivaltaisen viranomaiseen päättämää palvelumaksu. Käyttäjää on velvolliinen suorittaa‐
maan Palveelun kautta ostamistaan
o
tuotteista
t
peerittävän maaksun Palvelu
uiden yhteyydessä ilmoitetulla tavallaa,
esimerkiksi verkkopankissa.
Palveluntarjjoaja voi mu
uuttaa Palvellun 1 ja 2 ka utta myytävvien tuotteiden hintoja. V
Voimassa ole
evat hinnat ja
j
mahdollisett toimitusmaaksut ovat nä
äkyvissä palvvelussa. Hinto
oihin sisältyyy voimassa ooleva arvonlissävero.
Lisätiedot tu
uotteista on nähtävissä Palveluntarjo
P
oajan verkko
osivuilla.
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Laista, asetuksista tai viiranomaisten
n toimenpiteeistä aiheutu
uvat kustannusten lisäykkset, kuten arvonlisävero
on
muutokset, korottavat hintoja välitttömästi määäräysten vo
oimaantulohe
etkestä lukieen. Lippu‐ ta
ai matkakortt‐
tiselvittelyih
hin liittyviin kustannuksiin sovelletaaan Mikkelin kaupungin joukkoliikentteen yleisiä matkustus‐ ja
j
matkakorttiiehtoja, jotkaa ovat saatavvilla Palvelunntarjoajan ve
erkkosivuilla sekä palveluupisteessä.
6. Palveluun liittyvät to
oimitustavat ja – ehdot
Matkakortillle ostettavieen lippujen määriä voiddaan rajoittaaa. Rajoituksset koskevatt lippujen kappalemääriiä
sekä arvolip
pun osalta kertaostonmi
k
inimi‐ ja ma ksimimääriä sekä kokonaisarvomäärrää. Rajoitteissa huomio
oi‐
daan matkaakortille jo vaastaanotetutt (ladatut) lipput sekä vasttaanottoa (la
atausta) odotttavat liput.
Käyttäjän jaa Palveluntarjoajan välillle muodostuuu sitova sop
pimus, kun Käyttäjä
K
on m
alvelun 1 ja 2
maksanut Pa
kautta myyttävänä olevaan tuotteen. Verkkopankkissa suoritettun maksun jälkeen
j
Käytttäjän tulee siirtyä
s
takaisiin
Palveluun, jjotta tuotteeen tilaus/ sop
pimus saadaaan vahvistetttua.
Palvelusta 1 ja 2 ostetutt liput toimittetaan eri tooimijoiden laitteille, joista
a ne ovat laddattavissa (vastaanotettaa‐
vissa) Käyttäjän valitsem
mille matkakorteille seuraaavasti:
öitsijöiden (P
Palveluntarjo
oajan tilaamaaa liikenne) laitteilla pää
äsääntöisestii kahden (2) tunnin kulutt‐
 liikennö
tua ja yhden (1vrk) kalenteripäivvän ajan ostooksentekemisestä.
p
en laitteilla ppääsääntöise
esti (Mikkelin kaupunginn joukkoliike
enne) kahdeen
 Palveluntarjoajan palvelupistee
nin kuluttua ja
j kahden (2
2) kuukaudenn ajan ostokssen tekemise
estä.
(2) tunn
Käyttäjä ei voi itse peru
uuttaa eikä palauttaa
p
tekkemiään ostoksia Palvelu
uissa 1 ja 2. Palveluissa onnistuneessti
eessä kahdeen
ostettu, lataaamaton (vaastaanottamaton) lippu vvoidaan palaauttaa Palveluntarjoajann palvelupiste
(2) kuukaud
den kuluessaa ostoksen tekemisestä.
t
. Käyttäjällä tulee olla mukanaan
m
m
matkakortti, jolle
j
lippu on
o
ostettu sekkä henkilöllissyystodistus. Palautuksessta peritään voimassa olevan
o
hinnaaston mukain
nen käsittelyy‐
maksu.
Jos onnistun
neesti ostetttuja lippuja ei
e ole ladattuu (vastaanotettu) matkakkortille kahdden (2) kuuka
auden kuluess‐
sa ostoksen
n tekemisestää, niiden arvvoa ei palauteeta eikä niisttä voi vaatia hyvitystä. Laadattujen (vastaanotettu
u‐
jen) lippujen osalta palaautuksiin sovvelletaan Mikkkelin kaupungin yleisiä matkustus‐
m
j a matkakortttiehtoja.
Käyttäjä on aina vastuu
ussa oikean matkakortin
m
e matkakortiille tehtyjä ostoksia
o
ei vo
oi
valinnasta, sillä väärälle
mitätöidä eeikä siirtää to
oiselle matka
akortille. Jos valittu matkkakortti vioittuu tai katoaaa ennen kuin Palveluisssa
1 ja 2 ostettut liput on ladattu
l
(vasttaanotettu) kkyseiselle matkakortille, voidaan maatkakortti ko
orvata uudellla
Palveluntarjjoajan palveelupisteessä. Kadonneisii n ja viallisiin
n matkakortteihin sovelleetaan Mikkelin kaupungiin
joukkoliiken
nteen yleisiä matkustus‐ ja matkakorrttiehtoja.
7. Palvelun sisältö
Palveluntarjjoaja pyrkii siihen,
s
että Palvelu
P
1 ja 2 on mahdollisimman korkeatasoinenn. Palvelunta
arjoaja vastaaa
Palvelun 1 jja 2 sisällön lainmukaisuudesta ja hyyvän tavan mukaisuudes
m
ta. Palvelunttarjoaja kehittää Palvelu
ua
1 ja 2 ja silllä on oikeus muuttaa Palvelua 1 ja 2 ja sen sisältöä osana normaalia toiimintaansa parhaaksi
p
katt‐
somallaan ttavalla ja aiko
oina.
8. Sähköineen mainontaa
äli Käyttäjä ei
e
Rekisteröinnin yhteydesssä Käyttäjä voi antaa luuvan lähettää hänelle sähköistä mainnontaa. Mikä
anna lupaa sähköiseen mainontaan sitä ei osoittteeseen lähe
etetä.
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9. Palvelun ylläpito, käyytettävyys ja
a virhetilanteeet
Palveluntarjjoaja tekee parhaansa, että
e Palvelunn 1 ja 2 toim
minta olisi virrheetöntä ja keskeytymä
ätöntä. Palvee‐
luntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu 1 ja 2 sen muuto
oksen, uudisttuksen tai Paalveluun liittyyvän tekniseen
syyn vuoksii tai tietoliikenneverkon kunnostus‐,, asennus‐ taai huoltotyön tai muun ssen kaltaisen syyn vuoksi
tai mikäli laainsäädäntö tai muu vira
anomaismäärräys sitä ede
ellyttää. Palvvelukatkoksissta ilmoitetaan etukäteeen
Palveluntarjjoajan verkkkosivuilla sekkä palvelupissteessä mikääli se on ma
ahdollista. Kaatkokset pyrritään ajoittaa‐
maan niin, eettei niistä aiheudu Käytttäjälle kohtuuutonta haitttaa.
Palveluntarjjoaja ei vastaa virheistä,, jotka johtuvvat kolmann
nen osapuole
en tarjoamieen tietoliiken
nneyhteyksieen
tai muiden tietoliikenteeeseen liittyvien palveluuiden keskeyytyksestä tai näissä palvveluissa olevista virheistää.
Palveluntarjjoaja ei myö
öskään vastaa
a virheistä, j otka johtuvaat siitä, että Käyttäjä käyyttää Palvelua 1 ja 2 ohjeei‐
den tai määäräysten vasttaisesti tai jo
otka ovat muuuten Käyttäjjän aiheuttam
mia.
s
10. Oikeudeet Palvelun sisältöön
Palvelun 1 jja 2 sisältö ja ulkoasu ovvat tekijänoiikeuden suojjaamia. Palvelun 1 ja 2 oomistusoikeu
us sekä kaikki
tekijänoikeu
udet ja muutt immateriaa
alioikeudet oovat Palvelun
ntarjoajalla tai yrityksellää, jolta se palveluita hankk‐
kii. Käyttäjäälle ei siirretää mitään Palveluun liittyyviä oikeuksiaa. Käyttäjä saa ainoastaaan ei‐yksinom
maisen oikeu
u‐
den käyttäää Palvelua 1 ja
j 2 sen käyttöohjeiden ssekä – ehtoje
en mukaisestti.
11. Käyttäjään oikeus kääyttää Palvellua
Käyttäjä sito
outuu käyttäämään Palve
elua 1 ja 2 nääiden käyttö
öehtojen mukaisesti. Käyyttöoikeuden
n sisältö määä‐
räytyy tässää käyttöehto
odokumentisssa, joka Käyyttäjän on hyväksyttävä itseään sitoovaksi voidakkseen käyttäää
Palvelua. Kääyttäjän tulee tutustua Palvelun
P
1 ja 2 käyttöohje
eisiin ja toimia niiden edeellyttämällä tavalla.
Käyttäjä saaa käyttää Pallvelua 1 ja 2 vain yksityisseen ei‐kaupalliseen tarkkoitukseen taai muissa lain
n nimenomaai‐
sesti sallimiissa tapauksissa. Lainattaessa Palvellun sisältöä lain niin salliessa, on Kääyttäjä velvollinen mainitt‐
semaan lähteen hyvän tavan
t
edellytttämällä tavaalla. Palvelun
ntarjoajalla on
o oikeus esttää Palvelun 1 ja 2 käyttö
ö,
mentissa kuvvattujen käytttöehtojen taai
mikäli on peerusteltua syyytä epäillä, että Palveluua käytetään tässä dokum
muutoin hyyvän tavan taai lain vastaissesti.
12. Käyttäjäätunnus ja saalasana
nnus ja salasaana ovat hen
nkilökohtaisiaa, eikä käyttäjä saa luovu
uttaa tai mu utoin ilmaistta niitä keneel‐
Käyttäjätun
lekään. Käyyttäjä vastaa käyttäjätun
nnuksensa jaa salasanansaa säilyttämissestä ja siitää, etteivät ne
e päädy ulko
o‐
puolisten tietoon tai haaltuun. Käyttä
äjä vastaa om
mia tunnukssiaan käyttäe
en tapahtuvaasta käytöstä
ä ja siitä mah
h‐
dollisesti aih
heutuvista kustannuksistta tai maksuiista.
Palveluntarjjoajalla on oikeus
o
muuttaa Käyttäjänn käyttäjätun
nnus tai salassana sekä muuut Palvelun 1 ja 2 käytö
ön
mahdollisessti edellyttäm
mät tunnukset, mikäli te kniset tai mu
uut hyväksytttävät syyt siitä edellyttävvät. Palvelun
n‐
tarjoaja ei o
ole tunnusten muuttamissen vuoksi koorvausvelvolllinen.
13. Henkilö
ötiedot
ulee antaa Palvelussa
P
Pa
alvelun 1 ja 2 käytön ed
dellyttämät tarpeelliset
t
ttiedot. Palve
eluntarjoajallla
Käyttäjän tu
on oikeus käsitellä Käyyttäjän henkkilötietoja heenkilötietolaain ja muun lainsäädännnön mukaisesti sekä tiee‐
tosuojaselo
osteessa tarkkemmin kuva
atuin tavoin. Käyttäjän tiedot tallennetaan Palvellu 1 kohdalla
a Palveluntar‐
joajan käytttäjärekisteriiin ja Palvelu 2 kohdalla Waltti‐kaupaan käyttäjärekisteriin. Paalveluntarjoa
aja ei luovutta
Käyttäjän tietoja ulkopu
uolisille tahoille ilman as ianomaiseltaa erikseen pyyydettyä luppaa. Käyttäjällä on lainmu
u‐
ensa käsittelyy suoramain
nontaa, etäm
myyntiä tai m
muuta suoram
markkinointiia
kainen oikeeus kieltää henkilötietoje
varten.
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14. Tietoturrva
Palvelu on suojattu kääyttämällä SSL‐protokoll
S
laa. Käyttäjää vastaa om
mien tietojärrjestelmiensä tietoturvaan
asianmukaisesta hoitam
misesta. Palvveluntarjoajaa säilyttää kaaikki Käyttäjää koskevatt tai hänen lähettämänssä
tiedot luotttamuksellisin
na. Palveluntarjoaja järje stää Palvelunsa tietoturvvan yleisesti hyväksyttävvällä tavalla ja
j
tehokkaastii ja pyrkii asiaanmukaisin teknisin
t
ratkkaisuin estäm
mään asiattom
mien pääsynn tietojärjeste
elmiinsä.
15. Laitteett, ohjelmisto
ot ja yhteyde
et
Käyttäjä vasstaa itse Palvelun käyttä
ämisen edell yttämien laitteiden, ohjelmistojen jaa verkkoyhte
eyksien hankk‐
kimisesta, ttoimivuudestta ja niiden aiheuttamissta kustannuksista. Ne eivät saa aiheeuttaa häiriö
ötä tai muutta
haittaa Palvvelulle tai mu
uille verkon käyttäjille.
k
onkorvausvaastuu
16. Vahingo
Palveluntarjjoaja vastaa Käyttäjälle ainoastaan nniistä välittömistä vahing
goista, joita se on tuotta
amuksellisessti
aiheuttanutt sopimusta rikkomalla. Jos voidaan todeta, ettää kyseessä on
o Palveluntaarjoajan virh
he, Käyttäjällle
voidaan korrvata Käyttäjjältä Palvelusssa aiheetto masti peritytt kustannuksset. Jos virheeen selvittäm
minen edellytt‐
tää Käyttäjään asioimista Palvelunta
arjoajan palvvelupisteessää, voidaan Käyttäjälle
K
lissäksi korvata
a kohtuulliseet
matkakustaannukset (enintään kaksi (2) Mikkelinn kaupungin joukkoliiken
nteen kertalipppua). Palve
eluntarjoaja ei
e
ole velvollin
nen suorittamaan vahinggonkorvaustta eikä muitaa välillisiä tai välittömiä korvauksia tai
t hyvityksiää,
jotka johtuvvat kappaleeessa 9 mainituista häiriöisstä tai virheistä.
17. Ylivoimaainen este
Ylivoimaineen este (forcce majeure) vapauttaa PPalveluntarjo
oajan Palvelu
uun liittyvisttä velvoitteista, mikäli se
s
estää Palveluun liittyvän suoritukse
en tai kohtuuuttomasti haaittaa sitä. Ylivoimaisenaa esteenä pid
detään tulipaa‐
loa, maanjääristystä, tulvaa, räjähdyystä, lakkoa tai muuta työnseisausta
t
a, viranomaiisen määräyystä, energiaan
toimituksesssa esiintyviää häiriötä, ra
aaka‐aine‐ taai tarvikepulaa, ulkopuo
olisen aiheutttamaa tai ulkopuolisest
u
ta
johtuvaa kaaapeli‐ tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka eei ole ollut tiedossa
t
ja jo
o‐
hon ei ole kkohtuudella voitu
v
varautu
ua ennalta. PPalveluntarjo
oaja ilmoittaa ylivoimaiseesta esteestä
ä Palveluntar‐
joajan verkkkosivuilla hetti sen jälkeen
n, kun se on ilmennyt, mikäli
m
ilmoitta
aminen on m
mahdollista.
uttaminen
18. Käyttöeehtojen muu
Palveluntarjjoaja on oikeeutettu muu
uttamaan nä itä käyttöeh
htoja ilmoitetttuaan muuttoksista Palvveluntarjoajaan
verkkosivuilla hyvissä ajjoin ennen muutosten
m
vooimaantuloa.
19. Sopimuksen voimasssaolo ja pää
ättyminen
Sopimus tulee Käyttäjän
n osalta voim
maan, kun Kääyttäjä on hyväksynyt so
opimuksen eehdot merkittsemällä käytt‐
töehdot hyyväksytyiksi, antanut palveluntarjoajjalle palvelun avauksesssa tarvittavatt rekisteröin
ntitiedot sekkä
rekisteröityynyt Palvelun
n Käyttäjäksi tai kun Käyyttäjä on hyvväksynyt sopimuksen ehddot muulla palveluntarjo
p
o‐
mällä tavalla. Käyttäjä onn rekisteröityynyt Käyttäjä
äksi, kun Palvveluntarjoaja
a on hyväksyy‐
ajan erikseeen hyväksym
nyt rekisterröitymisen jaa myöntänyt Käyttäjälle käyttäjätunn
nuksen ja salasanan. Käyyttäjällä on oikeus
o
purkaaa
sopimus Palvelun käytöstä milloin ta
ahansa Palveelussa.
Sopimus tulee Palvelun
ntarjoajan ossalta voimaa n, kun Palve
eluntarjoaja on hyväksynnyt Käyttäjän
n rekisteröityy‐
misen. Palveluntarjoajalla on seuraa
avissa tapaukksissa oikeuss purkaa sopimus päättym
mään välittö
ömästi:
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a) jos Käyttäjä on toimiinut tahallise
esti tai törkeeän huolimatttomasti käyttöehtojen vvastaisesti ta
ai jos Käyttäjjä
on toiminutt muuten käyyttöehtojen vastaisesti eeikä ole välitttömästi asiassta tiedon saaatuaan korja
annut toimin
n‐
taansa.
b) jos Käyttääjä on tahallisesti antanu
ut virheellisiää rekisteröintitietoja.
20. Velvoittteiden siirto
Kummallakaaan osapuollella ei ole oikeutta
o
siirttää sopimukksen mukaisia oikeuksiaa ja velvollisuuksiaan ko
ol‐
mannelle osapuolelle ilman toisen etukäteen
e
a ntamaa kirjaallista suostu
umusta. Palvveluntarjoaja
alla on kuiten
n‐
kin oikeus ssiirtää sopim
muksen muka
aiset oikeudeet ja velvollissuudet sille organisaatio
o
olle, jolle liike
etoiminta siir‐
tyy.

21. Sovelletttava laki ja riitojen ratk
kaisu
Näihin käyttöehtoihin jaa näiden ehttojen tarkoitttamaan Palvveluun, Palve
elukohtaisiinn ehtoihin se
ekä Palvelustta
mahdollisessti tehtyyn so
opimukseen sovelletaan Suomen lakia.
22. Yhteystiedot
Palvelutarjo
oajan yhteysstiedot löytyvvät verkkosivvuilta https://www.mikkkeli.fi/sisaltoo/palvelut/joukkoliikennee‐
2.
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