Toimitusehdot ja ohjeet
Valkeakosken Kalaveikot ry:n verkkokaupasta on ostettavissa 'uusi jäsen'-tuote sekä Apianvirran
heittokalastuslupia (myöhemmin 'tuote').
Leirien ilmoittautumiset hoidetaan myös verkkokaupassa, näistä julkaistaan tuote muutamaan viikkoa
aikaisemmin kuin leiri pidetään. Leireillä voidaan valokuvata leirien tapahtumia. Valokuvia voidaan julkaista
mm. Kalaveikkojen sivustolla sekä myös luovuttaa 3. osapuolelle.
Asiakas voi ostaa samalla maksutapahtumalla useita eri tuotteita, joko itselleen tai toiselle henkilölle.
Valkeakosken Kalaveikot ry:n jäsenille osa tuotteista voi olla eri hintaisia kuin muut tuotteet.
Lupien ostaminen

Valitsemalla ja ostamalla tuotteet verkkokaupasta, asiakas sitoutuu itse huolehtimaan, että lunastaa oikean
tuotetyypin.
Lupien kesto ja hinta näkyvät kunkin lupatyypin eli tuotteen kohdalla. Valitse sopiva tuote ja lisää se
ostoskoriin.
Kun kaikki tarvitsemasi tuotteet ovat valittu, siirry eteenpäin painamalla ostoskorissa ”Siirry maksamaan".
Täytä tuotteesi tiedot. Lyhytluvan osalta haluamasi luvan alkamispäivä/vuorokausi. Luvat ovat aina
vuorokausina. Vuosiluvan osalta merkataan kalenterivuosi, jonka luvan halutaan olevan voimassa.
Täytä pyydetyt henkilötiedot Maksajan tiedot-otsikon alle. Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia.
Ostosten maksaminen

Tarkista lopuksi, että nimi, sähköpostiosoite ja muut tiedot ovat oikein, ja jatka maksamaan tilauksesi
verkkopankin kautta klikkaamalla "Tallenna & jatka". Selaimeen avautuu näkymä, josta löytyvät kaikkien
suomalaisten pankkien verkkomaksupainikkeet. Valitse niistä sopiva ja maksa ostoksesi.
Lupien toimittaminen asiakkaalle

Kun maksu on rekisteröitynyt, asiakas palautuu verkkopankista automaattisesti (tai painamalla "Palaa myyjän
palveluun" tms.) verkkokauppaan. Odota, kunnes tapahtuma on käsitelty, tämä voi kestää muutamia kymmeniä
sekunteja. Sen jälkeen Apianvirran säännöt (ladattava PDF) ilmestyvät näkyviin verkkokaupan sivulle.
Verkkokauppa lähettää tilausvahvistuksen onnistuneesta ostosta asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen.
Viestissä on kuitti ja kalastuslupa PDF-tiedostona. Lupaviestit tulevat yleensä asiakkaan sähköpostiin hyvin
pian maksutapahtuman jälkeen, mutta niiden saapumisaika voi vaihdella käytettävissä olevista yhteyksistä,
laitteista ja tietoliikenteen määrästä riippuen.
Kalastuslupa

Asiakkaan saama kalastuslupa toimii todistuksena lupamaksun suorittamisesta, ja se on pidettävä mukana
kalastettaessa.
Muuta

Kun luvat on maksettu ja toimitettu, kauppa katsotaan toteutuneeksi, ja siinä vaiheessa asiakkaalla ei enää ole
peruutusoikeutta. Kannattaakin olla huolellinen lupatyyppejä valitessa ja yhteystietoja täyttäessä.
Mahdollisissa ongelmatapauksissa voit ottaa yhteyttä verkkokaupan ylläpitäjään.
Tietosuoja

Keräämme henkilötietoja tilaukseen liittyen. Valkeakosken Kalaveikot ry:n verkkokaupan tietosuojaseloste
löytyy osoitteesta: www.valkeakoskenkalaveikot.com

