Ruokaasuomesta.fi -palvelun käyttö- ja sopimusehdot kauppiaille
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Ruokaasuomesta.fi on verkkokauppapalvelu, jossa useat myyjät myyvät ja
markkinoivat tuotteitaan ja palveluitaan. Myyjät vastaavat itse omista
tiedoistaan ja tuotteistaan. Ruokaasuomesta.fi –palvelu tarjoaa myyjille
välineet tietojensa ja tuotteidensa hallinnoimiseksi, markkinoimiseksi ja
myymiseksi. Ruokaasuomesta.fi -palvelu pyrkii kehittämään toimintojaan
myyjien toiveiden mukaisesti ja markkinoi palveluun kuuluvia myyjiä ja heidän
tuotteitaan.
Käyttö- ja sopimusehdot
Tämä sopimus sisältää palveluntarjoaja LähiPro Oy:n (2567215-3) tarjoaman
ruokaasuomesta.fi -palvelun, myöhemmin palvelu, käyttöä koskevat ehdot
myyjille.
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1. Sopimuksen osapuolet
Palveluntarjoaja:
LähiPro Oy
Y-tunnus: 2567215-3
Kotipaikka: Pihtipudas
Yhteyshenkilö: Eero Kananen
Myyjä:
Voidaan viitata myös nimillä ”kauppias” tai ”tuottaja”.
Palveluun voivat rekisteröityä myyjiksi kaikki yritykset tai ammatinharjoittajat,
jotka myyvät lähiruokaa, -tuotteita ja/tai -palveluita ja jotka palveluntarjoaja
hyväksyy. Myyjän tulee olla Suomen lain nojalla asianmukaisesti perustettu
yritys tai ammatinharjoittaja, jolla on voimassaoleva suomalainen Y-tunnus.
Myyjä huolehtii itse tarvittavista luvista ja ilmoituksista sekä tarvittavien tietojen
ilmoittamisesta.
Osapuolia kutsutaan tässä sopimuksessa palveluntarjoajaksi ja myyjäksi tai
yleisnimellä osapuoli.
2. Käyttöoikeus ja rekisteröityminen
Palvelun käyttäminen myyntitarkoituksessa edellyttää rekisteröitymistä.
Rekisteröityessään palveluun yritys (myöhemmin myyjä) vahvistaa
tutustuneensa palvelun käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä.
Rekisteröityessään palveluun myyjä saa oikeuden käyttää palvelua näiden
ehtojen sekä muiden palvelua koskevien ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.
Rekisteröitymällä myyjäksi palveluun myyjä saa käyttöönsä sopimuksen
mukaiset toiminnallisuudet, jotka on eritelty muualla palvelussa. Palvelun
rakenteen ja sisällön hallitsemisen kaikki oikeudet kuuluvat palveluntarjoajalle.
3. Käyttäjätiedot
Myyjän on rekisteröityessään annettava rekisteröintiä varten vaaditut tiedot,
joiden avulla myyjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä. Myyjän on rekisteröityessään
valittava myyjäkohtainen tunnus palvelun käyttämistä varten. Mikäli myyjä ei
rekisteröitymisen yhteydessä anna vaadittavia tietoja tai tiedoissa ilmenee
epäselvyyttä tai virheitä, palveluntarjoaja ei myönnä käyttöoikeutta palveluun.
Myyjä sitoutuu päivittämään rekisteröityessään antamansa tiedot niiden
muuttuessa.
Palveluntarjoaja rekisteröi myyjän tiedot asiakasrekisteriin. Palveluntarjoajalla
on oikeus käyttää rekisteröityneen myyjän antamia tietoja palvelun
ylläpidollisiin tarkoituksiin, palveluntarjoajan liiketoiminnan suunnitteluun ja
kehittämiseen, palvelusta tiedottamiseen, suoramarkkinointiin sekä
tilastolliseen ja markkinatutkimukseen. Myyjä voi halutessaan kieltää tietojensa
käytön suoramarkkinointiin. Rekisteröitynyt myyjä voi pyytää
palveluntarjoajalta asiakasrekisteriin tallennetut tiedot itsestään.
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Parantaaksemme ruokaasuomesta.fi-käyttäjien kokemusta jatkossa,
tallennamme palvelun käyttäjien toimintoja sivustolla. Tallennetut tiedot ovat
anonyymejä eikä niitä voi yhdistää yksittäiseen käyttäjään.
Voit halutessasi estää omien toimintojesi tallentamisen osoitteessa:
https://capturly.com/optout
4. Ruokaasuomesta.fi -palvelun toimintatapa
Myyjä voi muokata tietojaan, lisätä tuotteitaan ja hallinnoida tilauksiaan sekä
tuotteitaan palvelun hallintapaneelissa, johon hän pääsee kirjautumaan omilla
tunnuksillaan.
Myyjä voi valita tai määrittää käyttöönsä haluamansa toimitustavat ja hinnoitella
ne oman tarpeensa mukaan. Myyjä vastaa itse toimitusten järjestämisestä ja
tarvittavien sopimusten tekemisestä.
Myyjä myy tuotteitaan oman myyjäkohtaisen profiilisivunsa kautta, jonne
myytävät tuotteet asetetaan. Kuluttaja valitsee tuotteet ostoskoriinsa ja siirtyy
maksamaan tilaustaan. Hän valitsee tuotteille toimitustavat myyjän
määrittelemistä vaihtoehdoista. Myyjä sitoutuu toimittamaan tuotteen
kuluttajalle sopimuksen mukaisella tavalla.
Kuluttaja maksaa tilaamansa tuotteet ja valitut toimitukset Checkout Finland
Oy:n tarjoamalla maksupalvelulla. Jokaisesta maksusuorituksesta
palveluntarjoajalle ohjautuu sopimuksen mukainen provisio ja loput
kauppasummasta siirtyvät suoraan myyjän tilille.
LähiPro Oy ylläpitää palvelua ja markkinoi palvelussa olevien myyjien tuotteita
parhaaksi katsomallaan tavalla. LähiPro Oy pyrkii aktiivisesti kehittämään
palveluaan parhaiten myyjien tarpeita vastaaviksi.
5. Myyjän oikeudet, vastuut ja velvollisuudet
Palvelun myyjällä on oikeus myydä ja markkinoida lähiruokaa, -tuotteita ja
palveluita palvelussa tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti ja tämän
sopimuksen voimassaolon aikana. Palveluntarjoaja tarjoaa myyjän käyttöön
tässä sopimuksessa yksilöitävät palvelut. Palveluntarjoajalla on oikeus sovitun
myyntiprovision ja mahdollisten muiden sovittujen maksujen veloittamiseen.
Provisio määräytyy myyjän ja palveluntarjoajan välisen sopimuksen mukaan.
Myyjä myös tiedostaa että Palveluntarjoajan provision lisäksi maksuista voidaan
veloittaa maksupalveluntarjoajan määrittämiä maksuja. Nämä mahdolliset
maksut määritetään Myyjän ja Palveluntarjoajan välisessä sopimuksessa. Myyjä
sitoutuu palvelua käyttäessään toimimaan näiden käyttöehtojen mukaisesti.
Myyjä sitoutuu myös muualla palvelussa ilmoitettujen sääntöjen ja ohjeiden
noudattamiseen.
Myyjän rekisteröityessä saamat käyttäjätunnus ja salasana ovat myyjäkohtaisia
ja rekisteröitynyt myyjä sitoutuu käyttämään palvelua omalla vastuullaan. Myyjä
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vastaa omista tunnuksistaan ja tunnuksillaan tapahtuneesta palvelun käytöstä.
Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista
välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Palvelussa asioivat kuluttajat ovat sekä palveluntarjoajan, että myyjän
asiakkaita. Myyjät vastaavat itse kaikesta liiketoiminnastaan ja tuotteistaan
asioidessaan kuluttajien kanssa. Myyjän tulee itse hoitaa myyjään liittyvät
lakisääteiset ja itse määrittelemänsä muut velvoitteet.
Palvelussa tuotteitaan esittelevät ja myyvät myyjät vastaavat itse palvelussa
julkaisemastaan sisällöstä. Myyjä vastaa tuotteistaan antamistaan tiedoista ja
sitoutuu kuvaamaan myymäänsä tuotetta totuudenmukaisesti. Myyjä vastaa
myös siitä että verkkokaupassa ilmoitettavat elintarviketiedot ovat
elintarvikelainsäädännön mukaisia. Julkaistu sisältö ei saa loukata ketään ja sen
tulee olla todenmukaista.
Palveluntarjoaja pidättää kaikki oikeudet mahdollisiin hinnoittelun muutoksiin.
Asiasta ilmoitetaan myyjälle etukäteen.
5.1 Tuotevastuu ja pakkausmerkinnät
Myyjä vastaa tuotteiden myynnistä ja tuotetietojen oikeellisuudesta
profiilisivullaan. Myyjä toimii palvelussa itsenäisenä yrityksenä tai
ammatinharjoittajana omissa nimissään ja vastaa myymiensä tuotteiden
laadusta sekä niihin liittyvistä vastuista ja velvoitteista. Myyjä esiintyy sopimusja muissa suhteissa omissa nimissään.
Myyjä on velvollinen toimittamaan parhaan kykynsä mukaan tuotteet
virheettöminä asiakkaalle käyttäen valittuja toimitustapoja. Myyjä vastaa siitä
että myydyt tuotteet vastaavat laadultaan ja määrältään sitä, mitä on ilmoitettu.
Myyjä vastaa kaikesta verkkokaupassa esitettävästä sisällöstä (kuvat, tekstit,
hinnat). Myyjä on velvollinen ilmoittamaan tuotteisiin liittyvistä mahdollisista
käyttörajoituksista sekä tuotteen turvalliseen käyttöön liittyvistä ohjeista ja
määräyksistä.
Elintarvikkeiden myynnissä myyjän on noudatettava lainsäädäntöä ja
viranomaisten ohjeita. Palveluntarjoajalta voi tarvittaessa kysyä neuvoa mm.
pakkausmerkinnöistä ja elintarvikelainsäädännön noudattamisesta.
Myyjä vastaa, että kaikki verkkokaupassa esitettävä sisältö (kuva,
pakkausmerkinnät yms.) on Suomen lakien mukaista ja on velvollinen
lisäämään/korjaamaan profiilisivunsa sekä tuotteidensa tiedot välittömästi
palveluntarjoajan huomauttaessa puutteista. Mikäli korjauksia ei tehdä
välittömästi, palveluntarjoajalla on oikeus poistaa tuote tai myyjä palvelusta.
Ruokaasuomesta.fi -palvelua ei saa käyttää muiden tekijänoikeuksilla tai muulla
vastaavalla oikeudella suojattujen tuotteiden esittelyyn, myymiseen tai muuhun
levittämiseen ilman erillistä lupaa.
Myyjällä ei ole oikeutta myydä palvelussa:
• Piraattituotteita
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•
•
•
•
•

Pornografiaa
Ilmaisnäytteitä
Ilotulitteita
Alkoholi- tai tupakkatuotteita
Huumeita

Myyjällä on oikeus päättää siitä, kuinka kauan tuotteet ovat myynnissä
palvelussa. Myyjällä on oikeus hinnoitella tuotteet itsenäisesti. Myyjän
ilmoittaman hinnan tulee sisältää kauppaan sisältyvä arvonlisäveron määrä sekä
myyjän käyttämä arvonlisäveroprosentti. Myyjä sitoutuu toimimaan
ammattimaisella ja luotettavalla tavalla sekä noudattamaan Suomen lakia ja
asetuksia sekä viranomaismääräyksiä.
Myyjä sitoutuu olemaan toimimatta tavalla, joka millään tavoin vaikutta
negatiivisesti palveluun tai LähiPro Oy:hyn, niiden maineeseen tai imagoon.
Myyjä sitoutuu ilmoittamaan palveluntarjoajalle ilman aiheetonta viivytystä
mahdollisista palveluntarjoajaa vastaan kohdistuvista vaatimuksista tai riitaasioista ja tarjoamaan palvelulle oikeuksiensa puolustamisen kannalta kaiken
tarpeellisen tiedon ja tuen.
5.2 Tuotanto ja tarvittavat luvat/hyväksynnät
Myyjä vastaa siitä, että hänellä on tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet palvelun
välityksellä myytäviin tuotteisiin. Myyjä on vastuussa tuotteen laadusta ja
tuotannon lainmukaisuudesta. Myyjä vastaa siitä, että tuotantoa ja myyntiä
varten on olemassa tarvittavat ja voimassa olevat luvat ja hyväksynnät.
5.3 Tilaus-, toimitus ja palautusehdot sekä kuljetukset
Myyjä voi ilmoittaa tiedoissaan palvelun yleisiä tilaus-, toimitus- ja
palautusehtoja täydentäviä tietoja. Myyjä sitoutuu noudattamaan ilmoittamiaan
ehtoja sekä palvelun yleisiä ehtoja. Mikäli myyjän tuotteiden toimitusaika tai tapa poikkeavat tilaus- ja toimitusehdoissa ilmoitetusta, myyjä on velvollinen
ilmoittamaan siitä erikseen tuotetiedoissa ja profiilisivullaan.
5.4 Takaisinvedot
Jos elintarvikealan toimija (tässä tapauksessa myyjä) katsoo tai sillä on syytä
epäillä, että sen maahantuoma, tuottama, jalostama, valmistama tai jakelema
elintarvike ei ole elintarvikkeen turvallisuutta koskevien vaatimusten mukainen,
sen on käynnistettävä välittömästi menettely kyseisen elintarvikkeen
poistamiseksi markkinoilta, jos se ei ole enää kyseisen alkuperäisen toimijan
välittömässä valvonnassa, ja ilmoitettava tästä toimivaltaisille viranomaisille.
Jos tuote on mahdollisesti ehtinyt kuluttajille, elintarvikealan toimija on
tehokkaalla ja täsmällisellä tavalla ilmoitettava kuluttajille syy poistamiseen tai
tarvittaessa varmistettava, että kuluttajille jo toimitetut tuotteet palautetaan, jos
muut toimenpiteet eivät ole riittäviä korkeatasoisen terveyden suojelun
saavuttamiseksi (178/2002/EY, 19 artikla, kohta 1).
Myyjä on velvollinen noudattamaan Eviran takaisinveto-ohjetta:
https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-jaohjeet/elintarvikkeet/takaisinvedot/
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Myyjä vastaa kaikista takaisinvedon kustannuksista. Palveluntarjoaja avustaa
tarvittaessa takaisinvetoon liittyvässä tiedotuksessa parhaaksi katsomallaan
tavalla.

6. Palveluntarjoajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet
LähiPro Oy sitoutuu parhaan kykynsä mukaan tarjoamaan myyjälle
mahdollisuuden tuotteiden myymiseen palvelussa siinä laajuudessa kuin
osapuolten kesken on tällä sopimuksella sovittu. Palveluntarjoaja sitoutuu
tarjoamaan myyjän käyttöön palveluun liittyvän tiedon, ohjeet, säännöt sekä
sopimukset, jotka ovat tarpeen myyjän velvollisuuksien toteuttamiseksi.
Myyjä on velvollinen lisäämään tarvittavat tiedot itsestään/tuotteistaan
välittömästi jos palveluntarjoaja huomauttaa puuttuvista tiedoista.
Palveluntarjoaja markkinoi myynnissä olevia tuotteita kuluttajille parhaaksi
katsomallaan tavalla ja parhaan osaamisensa mukaan. Palveluntarjoaja myös
opastaa kuluttajia verkkokaupan käytössä, ostosten tekemisessä ja tilaus- sekä
toimitusehdoissa.
Palveluntarjoaja kehittää uusia yhteistyömahdollisuuksia kuljetuspalveluiden
käytössä ja opastaa myyjiä kuljetussopimuksissa. Palveluntarjoaja kehittää
aktiivisesti myös yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa. Palveluntarjoaja
opastaa myyjiä verkkokaupan perustamisessa ja tarjoaa myyjille
profiilisivun/verkkokaupan sekä hallintapaneelin lisäksi verkkokaupan
käyttöohjeet.
Palveluntarjoaja omistaa kaikki oikeudet palvelun sisältämän materiaalin
muokkaamiseen ja julkaisemiseen palvelussa. Palveluntarjoaja ei vastaa
verkkopalvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta
palveluntarjoajan itse tuottamaa sisältöä. Myyjä vastaa siitä, että verkkokaupan
ilmoittamat elintarviketiedot ovat elintarvikelainsäädännön vaatimalla
tasolla. Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia palveluun ja sen
sisältöön, käyttöehtoihin sekä palvelussa noudatettaviin ohjeisiin ja sääntöihin
ilmoittamalla muutoksesta etukäteen.
Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joita myyjälle voi syntyä joko suoraan tai
välillisesti hänen käyttäessään palvelua. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelussa
esiintyvien mahdollisten toimintahäiriöiden ja teknisten vikojen aiheuttamista
vahingoista.
Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa palvelussa myynnissä oleva tuote, jonka
myymisen palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka ei palveluntarjoajan
näkemyksen mukaan sovellu palvelussa myytäväksi. Palvelulla on oikeus estää
myyjää asettamasta myyntiin tuotteita joko väliaikaisesti tai pysyvästi, mikäli
myyjä toimii vastoin tämän sopimuksen sääntöjä. Palveluntarjoajalla on oikeus
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poistaa käyttöehtojen tai muiden palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden
vastaisesti toiminut myyjä palvelusta.
Palveluntarjoaja ei vastaa ulkopuolisten palveluiden tai yritysten esittämästä
virheellisestä palveluntarjoajaa koskevasta informaatiosta. Palveluntarjoaja
vastaa keräämästään asiakastiedosta ja sen asianmukaisesta säilyttämisestä.
Palveluntarjoaja voi tarvittaessa perua tilaukset tai evätä myyjältä asiakkuuden.
Väärinkäytökset ilmoitetaan viranomaisille.
7. Salassapito ja luottamukselliset tiedot
Luottamuksellinen tieto tarkoittaa kaikkea palveluntarjoajan ja sen
yhteistyökumppaneiden liike- tai ammattisalaisuuksia sekä muita
luottamuksellisia tietoja. Luottamuksellinen tieto on muualta kuin
kaupparekisteristä tai muista julkisista rekistereistä saatavaa tietoa.
Luottamuksellista tietoa vastaanottanut myyjä sitoutuu pitämään tiedot salassa
ja olemaan paljastamatta luottamuksellista tietoa kolmansille osapuolille sekä
olemaan käyttämättä tietoa muuhun kuin tämän sopimuksen mukaiseen
tarkoitukseen.
Palveluntarjoaja vastaa myyjän antamien tietojen asianmukaisesta käsittelystä ja
yksityisyydensuojan säilymisestä. Myyjän antamat tiedot tallennetaan
palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Palveluntarjoaja ei luovuta keräämiään
myyjäkohtaisia tietoja ulkopuolisille tahoille. Yleistä tietoa palvelussa tehdyistä
myynneistä voidaan käyttää tutkimustarkoitukseen, mutta tietoja ei yhdistetä
yksittäisiin myyjiin.
Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää sähköisessä suoramarkkinoinnissa.
Myyjä voi kieltää tietojensa käyttämisen suoramarkkinointiin ottamalla yhteyttä
palveluntarjoajaan. Myyjällä on oikeus tarkistaa, muuttaa tai poistaa itseään
koskevat tiedot asiakasrekisteristä.
8. Sopimuksen voimassaolo
Sopimus tulee voimaan kun myyjä on hyväksynyt ruokaasuoemsta.fi -palvelun
käyttö- ja sopimusehdot ja palvelu on hyväksynyt myyjän palveluun. Sopimusta
ei katsota syntyneeksi jos palveluntarjoaja ei myönnä käyttöoikeutta.
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa
sopimuksen kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli palvelun käytössä on esiintynyt
tässä sopimuksessa mainittuja väärinkäytöksiä, voidaan sopimus purkaa
välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Irtisanominen voidaan tehdä sähköpostitse.
Myyjä voi poistaa käyttäjätiedot ja lopettaa palvelun käyttämisen maksutta
ilmoittamalla siitä sähköpostitse palveluntarjoajalle. Osapuolilla ei ole tämän
sopimuksen päättymisen jälkeen mitään tähän sopimukseen perustuvia
oikeuksia tai velvollisuuksia lukuun ottamatta sellaisia tämän sopimuksen
mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia, jotka on tarkoitettu säilymään voimassa
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sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen tai alkamaan sen päätyttyä
(salassapito, riitojen ratkaisu).
9. Sopimuksen siirtäminen
Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää palveluun liittyvät oikeudet, vastuut ja
velvollisuudet kolmannelle osapuolelle. Myyjä ei ole oikeutettu luovuttamaan
tätä sopimusta tai sen mukaisia oikeuksia kolmannelle osapuolelle ilman
Palveluntarjoajan suostumusta.
10. Ylivoimainen este
Ylivoimainen este on ennalta arvaamaton tapahtuma, joka estää tai tekee
kohtuuttoman vaikeaksi osapuolen sopimusvelvoitteiden täyttämisen
määräajassa. Tällaisia tapahtumia ovat viranomaisen toimenpiteet, tietoverkon
toiminnan häiriöt, sähkökatkokset, varkaudet, luonnonmullistukset, tulipalot,
sota tai sen uhka, kapinat, mellakat, terrorismi ja työtaistelutoimenpiteet tai muu
yhtä merkittävä ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy. Sopimuksen
osapuolten on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle ylivoimaisesta
esteestä ja sen vaikutuksista sekä ylivoimaisen esteen päättymisestä. Osapuolet
eivät ole vastuussa toiselle osapuolelle ylivoimaisesta esteestä johtuvista
vahingoista tai viivästyksistä.
11. Korvausvelvollisuus
Osapuoli vastaa toiselle osapuolelle aiheuttamastaan välittömästä vahingosta.
Osapuoli ei vastaa epäsuorasta tai välillisestä vahingosta. Reklamaatiotilanteessa
menetellään tilaus- ja toimitusehtojen sekä palautusehtojen mukaisesti.
Myyjä vastaa kaikista tuotteen virheistä ja puutteista sekä myös reklamaatioista
aiheutuneista kuljetus- ja muista kustannuksista.
12. Palveluun sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Ruokaasuomesta.fi -palvelusta aiheutuneet riita-asiat pyritään ensisijaisesti
ratkaisemaan osapuolten välillä neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät pääse
sopimukseen, riita ratkaistaan Keski-Suomen käräjäoikeudessa.
13. Sopimusmuutokset
Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain osapuolten yhteisellä päätöksellä.
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14. Sopimukseen perustuvat ilmoitukset
Kaikki toiselle osapuolelle tehtävät ilmoitukset, vaatimukset ja muu
yhteydenotto toimitetaan lähtökohtaisesti suomen kielellä, jos muusta ei ole
erikseen sovittu.
Ilmoitus katsotaan asianmukaisesti tehdyksi kun se toimitetaan
• Palveluntarjoajalle:
• Vastaanottaja: Eero Kananen, LähiPro Oy
• Osoitteeseen: Keskustie 20 C, 40100 Jyväskylä
• Tai sähköpostiin: info@ruokaasuomesta.fi
• Myyjälle
• Myyjän rekisteröitymisen yhteydessä antamaan sähköpostiin
• tai sähköpostiin, jonka myyjä on palveluntarjoajalle jälkikäteen
kirjallisesti ilmoittanut.
15. Sopimuksen hyväksyminen
Myyjä hyväksyy nämä Ruokaasuomesta.fi -palvelun käyttö- ja sopimusehdot ja
sitoutuu noudattamaan niitä liittyessään myyjäksi palveluun.
Palveluntarjoaja hyväksyy nämä käyttö- ja sopimusehdot hyväksyessään
kauppiaan rekisteröitymisen.
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