Cryptic Cargo myynti- ja toimitusehdot
1. Yleistä
Nämä ehdot ovat voimassa kaikissa Getaway Gamesin kautta tehdyissä Cryptic
Cargo –pelivarauksissa. Osapuolet, asiakas (pelin varaaja) ja yritys (Getaway
Games Oy), muodostavat sopimuksen pakopelielämyksen tilaamisesta. Tämä
dokumentti säätelee kyseisen tilauksen ehdot.
Asiakas hyväksyy tässä asiakirjassa esitetyt ehdot tilaamalla palvelun.
2. Tilaaminen
Tilauksen tekeminen edellyttää 18-vuoden ikää. Palveluiden tilaus tehdään
Getaway Gamesin verkkosivustolla, sähköpostitse tai puhelimitse. Palvelun
maksu suoritetaan Cryptic Cargoa noudettaessa, paikan päällä Getaway
Gamesin määrittämässä noutopaikassa, käyttäen tarjottuja maksutapoja.
Pelin tilaajalta kerätään tilausvaiheessa tarkat yhteystiedot, joita käytetään
ongelmatilanteiden ratkaisuun ja mahdolliseen lisälaskutukseen. Asiakkaan
tulee aina antaa itsestään täydelliset ja oikeelliset tiedot.
Tilaus on vahvistettu, kun asiakkaalle lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse
hänen antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Getaway Games Oy ei ota vastuuta
verkkosivuston, asiakkaan verkkoyhteyden tai muun vastaavan olosuhteen
aiheuttamista tilanteista, jotka voivat aiheuttaa tilauksen peruuntumisen ennen
tilausvahvistuksen vastaanottamista.
Jos Getaway Games Oy:lla on aihetta olettaa, että asiakas aikoo toimia
petollisesti tai vahingollisesti Cryptic Cargoa kohtaan, on Getaway Games Oy:lla
oikeus peruuttaa asiakkaan tilaus.
2.1 Maksutavat
Tilaus maksetaan kokonaisuudessaan noudon yhteydessä joko käteisellä tai
kortilla. Yritykset voivat etukäteen tiedustella laskutusmahdollisuutta.
3. Peruutukset
Peruutukset tulee tehdä viimeistään 48h ennen varattua peliajankohtaa.
Myöhemmin tehdyistä peruutuksista perimme 60€ (sis. alv 10%)
peruutusmaksun. Noutamatta jääneestä ja peruuttamattomasta pelistä perimme
koko pelin hinnan täysimääräisenä (120€ sis. alv 10%).

4. Peliehdot
Pelaajien tulee katsoa pelin alussa esitetty ohjevideo ja noudattaa siinä
annettuja ohjeita. Peliin kuuluvia esineitä ei saa rikkoa, sotkea, muunnella tai
jättää palauttamatta. Mitään peliin kuuluvia esineitä ei koskaan tarvitse rikkoa
pelin ratkaisemiseksi.
Oman turvallisuutesi vuoksi älkää syökö tai juoko mitään peliin kuuluvaa.
Elektroniikkaa ei myöskään saa koota osiin tai käyttää väärin.
Getaway Games Oy ei ole vastuussa mistään haitoista, ansionmenetyksistä tai
mielipahasta, joita pelin pelaaminen, pelien järjestäminen tai peliesineiden
käsittely voi aiheuttaa. Pelin tilaaja on vastuussa siitä, että muut pelaajat ovat
tietoisia näistä säännöistä.
5. Vastuu vahinkotilanteissa
Kaikki pakopeliin kuuluvat osat tulee palauttaa siinä kunnossa missä ne
olivat vuokraushetkellä. Pelin tilaaja on vahingonkorvausvastuussa
Getaway Games Oy:lle kaikista pelissä rikotuista tai rikkoutuneista,
muunnelluista, sotketuista tai palauttamattomista esineistä ja muista
vahingoista. Mikäli peli palautetaan myöhässä, on Getaway Games Oy:lla
oikeus laskuttaa ylimääräisten päivien vuokra tilaajalta.
6. Tekijänoikeus
Pelien tekijänoikeus on aina Cryptic Cargolla. Cryptic Cargon pelejä ei saa
missään tilanteessa kopioida, eikä tehtävien ratkaisuja jakaa digitaalisissa
kanavissa. Pelejä tai muita materiaaleja kopioiva on aina
vahingonkorvausvelvollinen.
	
  

