Käyttöehdot
Pyydämme teitä tutustumaan huolellisesti alla oleviin www.helsinkiairporttaxi.fi -sivujen käyttöehtoihin.
Käydessänne www. helsinkiairporttaxi.fi -sivuilla hyväksytte seuraavat ehdot automaattisesti itseänne
sitovaksi.
Palveluntarjoajat
Tietoa Vantaan Taksi Oy:stä on saatavilla osoitteesta www.vantaantaksi.fi
Palveluntarjoajaa koskevat tiedot
Vantaan Taksi Oy
Y-tunnus: 0861533-3
Osoite: Rahtitie 3, 01530 Vantaa
Sähköposti: info@helsinkiairporttaxi.fi
Muut palveluntarjoajat
Muiden palveluntarjoajien yhteystiedot ilmenevät näitä koskevien palvelujen asiayhteydestä.
Informointitarkoitus ja vastuunrajoitus
Vantaan Taksi Oy:n ylläpitämät www.helsinkiairporttaxi.fi -sivut sisältävät yleistä tietoa Vantaan Taksi
Oy:stä ja sen tuottamista palveluista. Käsityksemme mukaan kaikki näillä sivuilla esitetty aineisto on
totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. Vantaan Taksi Oy ei kuitenkaan takaa tietojen oikeellisuutta
eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta. Kaikki
sivuilla esitetyt tiedot annetaan ainoastaan tiedonantotarkoituksessa.
Peruutusehdot
Tilattu kuljetus voidaan perua veloituksetta kuusi (6) tuntia ennen annettua noutoaikaa. Mikäli asiakkaalle
tulee yllättävä este, esim. sairaustapaus, tulee siitä ilmoittaa viipymättä puhelimitse palvelupisteeseemme
p. 09 8256 5562. Kokonaan peruuttamatta jätetystä tai liian myöhään perutusta tilauksesta ei hyvitetä
maksua takaisin. Ajallaan perutun tilauksen ennakkomaksu palautetaan asiakkaalle seitsemän (7)
arkipäivän kuluessa vähennettynä peruutus- ja toimenpidemaksulla viisi (5) euroa/tilaus.
Sivujen sisältö ja kolmannen osapuolen tuottama tai julkaisema tieto
Vantaan Taksi Oy:llä on ilman ennakkoilmoitusta oikeus milloin tahansa muuttaa sivujen sisältöä tai
lopettaa sivujen julkaiseminen joko väliaikaisesti tai lopullisesti.
Vantaan Taksi Oy:n ylläpitämillä www.helsinkiairporttaxi.fi -sivuilla olevat linkit muiden palveluntarjoajien
sivulle on tarkoitettu lisäinformaatiota varten. Yhtiö ei vastaa kolmannen tuottamista tai julkaisemasta
materiaalista tai tiedoista, johon www.helsinkiairporttaxi.fi -sivuilla on linkki.
Verkkopalveluun pääsy
Järjestelmän sisäänpääsy- ja vasteaika saattavat vaihdella palvelua käytettäessä tai lähetettäessä tietoa
internetin välityksellä. Vantaan Taksi Oy pyrkii parhaan kykynsä mukaan huolehtimaan järjestelmän ja
sivujen toimivuudesta, mutta ei vastaa mistään tiedonsiirto-ongelmista tai yhteysviiveistä, -katkoista tai esteistä eikä mistään vahingoista, mitä näistä voi aiheutua.
Sähköpostin käyttö
Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata.
Henkilötietojen ja muiden luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostitse avoimessa tietoverkossa
tulee välttää. Vantaan Taksi Oy ei vastaa vahingoista, joita viestin lähettäjälle tai kolmannelle osapuolelle
saattaa aiheutua siitä, että viesti on lähetetty avoimessa tietoverkossa.

Evästeet
Evästeet (cookies) ovat Internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän
tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet -selaimen ja palvelimen välisen yhteydenpidon
ohjaamiseen. Evästeiden avulla voidaan tallettaa tietoa esimerkiksi käyttäjän selaamista www-sivustoista,
jotta sivu muistaa käyttäjän hänen tullessaan sivulle seuraavan kerran.
Vantaan Taksi Oy:n ylläpitämillä www.helsinkiairportaxi.fi -sivuilla käytetään pitkäkestoisia evästeitä
vierailutilastojen keräämiseen www-sivuiltamme ja lyhytkestoisia, ns. sessioncookies -evästeitä ei käytetä.
Mikäli ette hyväksy evästeiden käyttöä, voitte sulkea evästeet internet-selaimenne turvallisuusasetuksista.
Immateriaalioikeudet
Vantaan Taksi Oy:llä on omistusoikeus, tekijänoikeus sekä kaikki muut immateriaalioikeudet näillä sivuilla
julkaistuun aineistoon, ellei toisin ole mainittu. Informaatiota tai osaa siitä ei saa missään olosuhteissa
kopioida, tallentaa, siirtää tai uudelleen levittää ilman Vantaan Taksi Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa
muutoin kuin Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaiseen yksityiseen käyttöön.
Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen
Www.helsinkiairporttaxi.fi -sivujen käyttäjien ja Vantaan Taksi Oy:n väliseen suhteeseen sovelletaan
Suomen lakia.
Mikäli sivujen käytöstä aiheutuvia erimielisyyksiä ei voida ratkaista käyttäjän ja Vantaan Taksi Oy:n välisillä
neuvotteluilla, käyttäjä voi nostaa sivuston käytöstä aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Helsingin
käräjäoikeudessa.

