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1. Soveltaminen ja voimassaolo
Näitä ehtoja sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n ja kuluttaja-asiakkaan väliseen
tuotteiden sekä koulutusten kauppaan, ellei sopimus- tai palvelukohtaisissa ehdoissa ole toisin
sovittu. Ehdot tulevat voimaan 3.11.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi.
2. Sopimuksen syntyminen - Koulutukseen ilmoittautuminen tai tuotteen tilaaminen
Koulutukseen ilmoittaudutaan tai tuote tilataan Kajaanin ammattikorkeakoulun Academicptohjelman kotisivuilta osoitteesta acacemicpt.fi. Tilaus vahvistetaan maksamalla ostoskorin sisältö
verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä tilaus- ja toimitusehdot,
tuotteiden hinnat sekä mahdolliset toimituskulut. Tilauksesta lähetetään nämä sopimusehdot
sisältävä tilausvahvistus sähköpostitse, myöskin mahdolliset koulutuksien kutsukirjeet sekä
lisätiedot koulutustilaisuuksiin liittyen lähetämme kurssilaisille ainoastaan sähköpostitse.
3. Toimitus
Palvelu toimitetaan sopimusehtojen mukaisella tavalla ja tilausvahvistuksessa ilmoitetulla
aikataululla.
4. Maksaminen ja maksuehdot
Verkkokaupan maksuvälittäjän ehdot:
Verkkokaupan maksujenvälityksen toteuttaa Svea Payments Oy (y-tunnus 2121703-0) yhteistyössä
pankkien ja luottolaitosten kanssa. Palvelun käyttö ei vaadi rekisteröitymistä tai lisämaksujen
suorittamista. Svea Payments Oy:llä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa.
Kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattu, eli kukaan ulkopuolinen voi nähdä tietojasi.
Maksunsaajana näkyy Svea Payments Oy (tai Svea Paymentsin aputoiminimi Maksuturva Group
Oy).
Kaikki kotisivuillamme mainitut koulutusten hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.
•

•

Voit valita seuraavista maksuvaihtoehdoista
Maksaminen verkkopankista: Kirjaudut verkkopankkiin ja suoritat maksun tunnistautumisen
jälkeen. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank,
Säästöpankki, Oma Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Visa-, Visa
Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.
Maksaminen Svea Webpay -vaihtoehdolla: Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa yhteistyössä Svea
Paymentsin kanssa asiakkaillemme mahdollisuuden maksaa ostoksensa joko laskulla tai joustavasti
useammassa erässä. Svea Webpay -vaihtoehdolla ostaminen edellyttää, että olet yli 18-vuotias,
sinulla on vakituinen väestörekisterin mukainen osoite Suomessa ja luottotietosi ovat kunnossa.
Lisätietoja maksutavasta löydät seuraavasta kappaleesta.
Svea Bank erämaksun ehdot:
Svea Bankin maksutapojen käyttö edellyttää hyväksyttyä luottopäätöstä. Hakija antaa luottoa
hakiessaan suostumuksen sille, että muilta luotonantajilta saatavia tietoja kysytään Suomen
Asiakastieto Oy:n kuluttajaluottotietojen kyselyjärjestelmästä. Tarkistamme lisäksi hakijan
luottotiedot. Kielteisen luottopäätöksen saaneella asiakkaalla on oikeus hakea uutta luottopäätöstä
toimittamiaan lisätietoja vastaan ottamalla yhteyttä Svea Bankin asiakaspalveluun.
Ostoluotto on kertaluotto, jolla voit jakaa laskusi sinulle sopiviin kuukausieriin. Mikäli haluat
maksaa laskusi pienemmissä erissä, sinun tulee tutustua laskun yhteydessä saamiisi ostoluoton
ehtoihin ja hyväksyä ne allekirjoituksellasi. Tämän jälkeen voit maksaa vähintään laskulla ilmoitetun
minimierän. Voit maksaa ostoluoton milloin tahansa kokonaan pois ilman lisäkuluja
käyttämättömältä luottoajalta.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n kuluttajakaupan sopimusehdot

2(2)

Yhteystiedot:
Svea Bank / Maksuratkaisut
Mechelininkatu 1a
00180 Helsinki
Puhelin: 09 4242 3330
Sähköposti: asiakasinfo@svea.fi
www.sveapayments.fi
5. Koulutuksen / tuotteen peruutus- ja palautusoikeus
Verkkokaupan asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden vaihto- ja
palautusoikeus. Verkkosivuillamme tehtävän ilmoittautumisen jälkeen koulutuspaikan voi perua 14
vuorokauden ajan kuluitta. 14 vuorokauden jälkeen koulutuspaikan maksua ei enää palauteta.
6. Muita ehtoja
Palveluiden toteuttamisessa pyritään yleiseen huolellisuuteen. Välillisistä vahingoista Kajaanin
ammattikorkeakoulu vastaa vain silloin kuin se olisi niistä vahingonkorvausvastuussa törkeän
tuottamuksen tai siihen rinnastettavan syyn vuoksi.
Mikäli sopimuksen jokin osa tai kohta on pätemätön tai mitätön, niin se ei tarkoita, että sopimus
muutoin olisi pätemätön tai mitätön. Mikäli Kajaanin ammattikorkeakoulu jättää käyttämättä jotain
tämän sopimuksen mukaista oikeuttaan, ei se tarkoita, että Kajaanin ammattikorkeakoulu olisi
luopunut tästä oikeudesta.
7. Yhteystiedot
Sähköposti: kajaanin.amk@kamk.fi
Postiosoite: PL 52, 87101 Kajaani
8. Oikeus muutoksiin
Kajaanin ammattikorkeakoulu pidättää oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin.
9. Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kuluttajalla on oikeus nostaa kanne kotipaikkansa yleisessä
alioikeudessa tai saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

