Camptoo Käyttöehdot (versio 1.2.)
julkaistu 8. huhtikuuta 2020

1. Määritelmät
1.1. Näissä käyttöehdoissa alla mainittuja termejä käytetään seuraavilla merkityksillä, ellei
nimenomaisesti toisin mainita tai asiayhteys osoita muuta:
a. Camptoo: Deelit Ventures B.V., Konepajankuja 1, 00510, Helsinki, Suomi. Rekisteröity
Alankomaiden kaupparekisterissä numerolla: 61500763.
b. Verkkosivusto: verkkosivustot www.camptoo.fi, www.camptoo.nl, www.camptoo.com, joita
Camptoo hallinnoi;
c. Käyttäjä: luonnollinen henkilö, joka ei toimi liike- tai ammattitarkoituksin ja joka on
rekisteröitynyt Verkkosivustolle voidakseen käyttää Camptoon Verkkosivuston kautta
tarjoamia palveluja;
d. Varausmenettely: Verkkosivustolla kuvattu menettely Vuokrasopimuksen tekemiseksi;
e. Matkailija: Käyttäjä, joka haluaa vuokrata tai vuokraa Matkailuajoneuvon Omistajalta
Verkkosivuston kautta;
f. Omistaja: Käyttäjä, joka haluaa vuokrata tai vuokraa Matkailuajoneuvonsa Matkailijalle
Verkkosivuston kautta, jonka puolesta Camptoo toimii Vuokrasopimuksen solmimisessa;
g. Vuokrasopimus: Vuokrasopimus, joka solmitaan Omistajan ja Matkailijan välille Camptoon
välityksellä ja johon Camptoon Vuokraehdot pätevät, jolloin Matkailija vuokraa Omistajan
Matkailuajoneuvon sovitulle ajanjaksolle Vuokrahintaa vastaan, ja jossa Camptoo toimii
kaupallisena edustajana yksinomaan Omistajalle ja toimii hänen puolestaan;
h. Vuokra-aika: Vuokrasopimuksen määrittelemä vuokra-aika.;
i. Vuokrahinta: sovittu vuokrahinta matkailuauton tai asuntovaunun käytöstä Vuokra-aikana;
j. Matkailuajoneuvo: matkailuauto, retkeilyauto, matkailuvaunu, kokoontaitettava perävaunu tai
vastaava tuote, jonka Omistaja tarjoaa vuokralle Verkkosivuston kautta ja jonka Matkailija
vuokraa Omistajalta;
k. Camptoon Vuokraehdot: Vuokraehdot, jotka Camptoo on asettanut saataville
Verkkosivustolleen ja jotka koskevat Matkailijan ja Omistajan välistä vuokrasopimusta.
2. Yleistä
2.1 Nämä käyttöehdot koskevat Verkkosivuston käyttöä, sekä sitä seuraavia laillisia toimia, ja pätevät
Camptoon ja Omistajan tai Camptoon ja Matkailijan välillä. Camptoon tarkoituksena on luoda
Vuokrasopimus Omistajan ja Matkailijan välille, johon Camptoon Vuokraehtoja sovelletaan. Nämä
ehdot tulee lukea tarvittaessa yhdessä Camptoon Yleisten Käyttöehtojen kanssa.
2.2 Poikkeamat näistä käyttöehdoista ovat voimassa vain, jos siitä on erikseen sovittu kirjallisesti tai
sähköpostitse.
2.3 Mikäli yksi tai useampi näiden käyttöehtojen määräyksistä on mitätöity tai se tuhoutuisi,
käyttöehtojen muita määräyksiä sovelletaan täysimääräisesti. Virheelliset tai mitätöidyt säännökset
korvataan Camptoon toimesta, ottaen mahdollisimman paljon huomioon alkuperäisen ehdon
tarkoitus.
2.4 Mikäli Camptoo ei aina vaadi näiden käyttöehtojen noudattamista, ei kuitenkaan tarkoita, että näitä
käyttöehtoja ei sovellettaisi tai että Camptoo menettäisi oikeuden vaatia käyttöehtojen noudattamista
tulevissa - samankaltaisissa tai erillisissä - tapauksissa.
2.5 Käyttäjän rekisteröinti voidaan viimeistellä vasta, kun Käyttäjä on merkinnyt valintaruutuun
hyväksyvänsä nämä käyttöehdot.
3. Käyttöehtojen muutokset
3.1. Camptoo pidättää oikeuden muuttaa yksipuolisesti Käyttöehtoja ja ilmoittaa muutetut
Käyttöehdot päteviksi voimassa oleviin sopimuksiin. Sen on kuitenkin ilmoitettava muutoksista ajoissa
sekä kirjallisesti tai sähköpostitse. Muutokset astuvat voimaan aikaisintaan 20 päivän kuluttua

ilmoituksesta.
4. Sivuston tiedot
4.1 Sivusto tarjoaa Käyttäjälle mahdollisuuden tehdä varauksia Matkailuajoneuvojen vuokraamiseen.
Camptoo fasilitoi tämän.
4.2 Vaikka Camptoo tekee kaikkensa tarjotakseen Käyttäjälle parhaat ja täydelliset tiedot palvelujensa
sisällöstä hinnoitteluineen, Camptoo ei voi taata, että nämä tiedot ovat aina tarkkoja ja täydellisiä.
4.3 Camptoo tekee myös joskus virheitä tai kirjoitusvirheitä. Siksi Camptoo voi yksipuolisesti korjata
ilmeiset virheet tai kirjoitusvirheet. Verkkosivuston tietoja voidaan muuttaa milloin tahansa ilman
erillistä ilmoitusta.
4.4 Ilmeiset virheet ja / tai kirjoitusvirheet Verkkosivustolla eivät sido Camptoota.
5. Henkilötietojen käyttö
5.1. Camptoo voi seurata Verkkosivuston Käyttäjien tietoja, kuten surffausta ja
napsautuskäyttäytymistä Verkkosivustolla. Camptoo seuraa myös tietoja, joita Käyttäjä tarkoituksella
jättää Verkkosivustolle. Voit lukea lisätietoja henkilötietojen tallentamisesta ja käytöstä
tietosuojakäytännöstämme osoitteesta www.camptoo.fi/privacybeleid.
6. Immateriaalioikeuksiin liittyvät käyttörajoitukset
6.1. Verkkosivusto sisältää monia elementtejä, joihin Camptoon ja kolmansien osapuolten
immateriaalioikeudet pätevät. Esimerkkejä ovat videot, piirustukset, valokuvat, tekstit ja
Internet-sivujen graafinen suunnittelu. Lisäksi Verkkosivusto tarjoaa pääsyn huomattavin
kustannuksin koottuihin tietokantoihin. Seuraavia käyttörajoituksia sovelletaan Verkkosivuston
käytössä sen ja kolmansien osapuolten etujen suojaamiseksi:
a. Sivuston tietoja ei saa jäljentää tai kopioida ilman nimenomaista, kirjallista ja ennakkoon annettua
lupaa.
b. Käyttäjä ei saa levittää Verkkosivuston avulla tietoja, jotka:
- rikkovat kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä;
- ovat Internetissä sovellettavien moraalisten tai hyvän tavan vastaisia;
- loukkaavat kolmansien osapuolten oikeuksia. Ei ole nimenomaisesti sallittua sijoittaa
kuvia ja / tai tekstejä Verkkosivustolle, joiden immateriaalioikeudet kuuluvat
kolmannelle osapuolelle, eikä tämä kolmas osapuoli ole antanut lupaa sijoittaa kuvia ja
/ tai tekstejä;
- voivat vaikuttaa tai haitata kolmansien osapuolten Internetin käyttöä;
- voivat vahingoittaa tai olla loukkaavia tai syrjiviä kolmansille osapuolille ;
- ovat luonteeltaan pornografisia;
- ovat luonteeltaan kaupallisia. Sivustolle ei ole nimenomaisesti sallittua sijoittaa linkkiä
toiselle verkkosivustolle.
7. Reilu käyttö
7.1. Verkkosivustoa ei saa käyttää tavalla, joka voi haitata muita Internetin käyttäjiä tai muutoin
vaikuttaa Verkkosivuston, siinä esitettyjen tietojen tai taustalla olevan ohjelmiston moitteettomaan
toimintaan.
7.2 Omistaja ei saa toteuttaa liiketoimea Matkailijan kanssa, joka on ollut yhteydessä Verkkosivuston
kautta ilman, että se suoritetaan kokonaan Camptoon Verkkosivuston kautta, mukaan lukien kaikki
maksutapahtumat. Jos Matkailijan ja Omistajan välinen vuokraus toteutetaan Camptoon
Verkkosivuston ulkopuolella, Camptoo on oikeutettu veloittamaan Omistajalta sopimussakon, jonka
suuruus on 250% menetetystä palkkiosta. Jos Vuokra-aika on peruutettu ja Matkailijan ja Omistajan
välisestä yhteydenpidosta voidaan päätellä, että Omistaja aikoo vuokrata Matkailuajoneuvonsa
Camptoon Verkkosivuston ulkopuolella, Camptoo on oikeutettu veloittamaan sopimussakon ilman

todisteita siitä, että vuokraus on tosiasiallisesti toteutunut.
7.3 Matkailija ei saa toteuttaa liiketoimea Omistajan kanssa, joka on ollut yhteydessä Verkkosivuston
kautta ilman, että se suoritetaan kokonaan Camptoon Verkkosivuston kautta, mukaan lukien kaikki
maksutapahtumat. Jos Matkailijan ja Omistajan välinen vuokraus toteutetaan Camptoon
Verkkosivuston ulkopuolella, Camptoo on oikeutettu veloittamaan Matkailijalta sopimussakon, jonka
suuruus on 250% menetetystä palkkiosta. Jos Vuokra-aika on peruttu ja Matkailijan ja Omistajan
välisestä yhteydenpidosta voidaan päätellä, että Matkailijan oli tarkoitus vuokrata Vuokra-ajoneuvo
Camptoon Verkkosivuston ulkopuolella, Camptoo on oikeutettu veloittamaan
sopimussakon
tarvitsematta todistaa , että vuokraus on tosiasiallisesti toteutunut.
8. Linkit kolmansien osapuolten sivustoille
8.1. Verkkosivusto sisältää hyperlinkkejä Verkkosivuston ulkopuolisiin sivustoihin. Näihin voi liittyä eri
ehdot, jotka mainitaan näillä sivustoilla. Camptoo ei ole vastuussa tällaisten sivustojen sisällöstä.
9. Omistajan rekisteröinti
9.1 Omistaja rekisteröidään heti, kun kaikki pyydetyt tiedot on annettu ja seuraavat ehdot täyttyvät:
a. Omistaja on vähintään 18-vuotias; ja
b. Omistajalla on täydellinen ja voimassa oleva passi tai täydellinen ja voimassa oleva
EU-henkilötodistus; ja
c. mikään Vakuuttaja ei ole sulkenut pois tai evännyt Omistajaa huonon käyttäytymisen
johdosta viimeisten 8 vuoden aikana tai näistä syistä on asetettu lisävaatimuksia (esimerkiksi
korkeampi vakuutusmaksu, korkeampi omavastuu ja / tai kattavuuden rajoitus).
9.2 Kun rekisteröinti on suoritettu onnistuneesti, Omistaja saa vahvistussähköpostin rekisteröinnistä.
9.3 Omistaja on vastuussa siitä, että hän täyttää yllä olevat ehdot jokaisella kerralla, kun Verkkosivustoa
käytetään.
9.4 Lisäksi osana rekisteröintiprosessia Camptoolla on oikeus tarkistaa Omistajan henkilöllisyys,
luottokelpoisuus, rikoshistoria ja vakuutushistoria. Rekisteröinnistä voidaan kieltäytyä saatujen tietojen
perusteella. Camptoo voi evätä Omistajan rekisteröinnin ilman ilmoitettua syytä ja sulkea tämän
osallistumisen kokonaan pois.
9.5 Omistaja ei saa luoda useita tilejä Verkkosivustolle.
9.6 Omistaja on aina vastuussa Verkkosivustolla olevasta tilistään ja kirjautumistiedoistaan. Omistajan
on pidettävä kirjautumistietonsa huolellisesti itsellään eikä missään tapauksessa luovutettava näitä
kirjautumistietoja kolmansille osapuolille.
10. Matkailijan rekisteröinti
10.1 Matkailijan rekisteröinti tapahtuu heti, kun kaikki pyydetyt tiedot on annettu ja seuraavat ehdot
täyttyvät:
a. Matkailija on vähintään 23-vuotias; ja
b. Matkailijalla on täysimääräinen ja voimassa oleva ajokortti, sekä tarvittaessa kansainvälinen
ajokortti; ja
c. mikään Vakuuttaja ei ole sulkenut pois tai evännyt Matkailijaa huonon käyttäytymisen takia
viimeisten 8 vuoden aikana tai näistä syistä on asetettu lisävaatimuksia (esimerkiksi korkeampi
vakuutusmaksu, korkeampi omavastuu ja / tai vakuutuksen rajoittaminen).
10.2 Kun rekisteröinti on suoritettu onnistuneesti, Matkailija saa vahvistussähköpostin rekisteröinnistä.
10.3 Matkailija on vastuussa siitä, että hän täyttää yllä olevat ehdot jokaisella Verkkosivuston käytöllä.
10.4 Matkailija ei saa luoda useita tilejä Verkkosivustolle.
10.5 Osana rekisteröintiprosessia Camptolla on oikeus tarkistaa Matkailijan henkilöllisyys,
luottokelpoisuus ja rikoshistoria. Rekisteröinnistä voidaan kieltäytyä näiden tietojen perusteella.
Camptoo voi evätä Matkailijan rekisteröinnin ilman ilmoitettua syytä ja sulkea tämän osallistumisen
kokonaan pois.
11. Camptoon aseman
11.1 Camptoo ei ole vastuussa Omistajan tarjouksiin sisältyvistä teksteistä ja / tai kuvista ja / tai

valokuvista. Camptoo ei vastaa jos Omistajan tarjouksessa olevan matkailuauton tai asuntovaunun
kuvaus ei vastaa Omistajan tosiasiallisesti vuokraamaa Matkailuajoneuvoa, ja Matkailijan tässä
tilanteessa käännyttävä Omistajan puoleen. Jos Matkailija haluaa olla varma siitä, että
Matkailuajoneuvoa koskevat tiedot ovat oikeita ja täydellisiä, Matkailijan on otettava yhteys
asianomaiseen Omistajaan Verkkosivuston kautta.
11.2 Asuntoautoja ja asuntovaunuja tarjoavat vuokralle Omistajat eikä Camptoo. Camptoo ei omista
Verkkosivustolla vuokrattuja asuntoautoja tai asuntovaunuja. Camptoo ei ole Matkailijan ja Omistajan
välisen Vuokrasopimuksen sopimusosapuoli. Tämän Vuokrasopimuksen toteuttamisessa Camptoo
toimii yksinomaan Omistajan kaupallisena edustajana.
11.3 Camptoo ei ole millään tavalla vastuussa Käyttäjälle toisen Käyttäjän käyttäytymisestä, ilmaisuista,
tiedoista jne.
11.4 Jos Omistaja tai Matkailija ei täytä Vuokrasopimuksesta johtuvia velvoitteitaan kokonaan tai
ajallaan, tämä on kyseessä olevan Matkailijan ja kyseessä olevan Omistajan välinen asia, eikä Camptoo
vastaa siitä.
11.5 Matkailijan tai Omistajan pyynnöstä Camptoo voi toimia sovittelijana Matkailijan ja Omistajan
välisessä riidassa. Tämä ei tarkoita sitä, että Camptoota ottaa vastuuta Matkailijan tai Omistajan teoista
ja / tai laiminlyönneistä. Vokrasopimuksesta poiketen, Camptoo toimii tässä tapauksessa
puolueettomana sovittelijana tarkoituksena edustaa sekä Omistajan että Matkailijan etuja.
12. Arvostelun tekeminen
12.1 Arvostelu edustaa Käyttäjän kokemusta Käyttäjän ja toisen Käyttäjän välisestä tapahtumasta.
12.2 Käyttäjällä on oikeus antaa arvostelu Vuokra-ajan päättymisen jälkeen. Tämä arvostelu:
- liittyy asiaan liittyvään liiketoimeen, joka tapahtui Omistajan ja Matkailijan välillä;
- on oltava reilu eikä se saa sisältää loukkaavia sanoja tai kielenkäyttöä;
- ei sisällä yksityisyydelle arkaluonteisia tietoja (kuten osoitetietoja, sähköpostiosoitteita ja
puhelinnumeroita jne.)
- ei sisällä kaupallisia viestejä (kuten viittausta verkkosivustoon).
12.3 Selvästi lainvastaisissa arvosteluissa ja / tai jos arvostelu rikkoo yhtä yllä olevista säännöistä,
Camptoolla on oikeus poistaa arvostelu. Käyttäjä voi myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluun osoitteessa
www.camptoo.fi/help/contact-us.
13. Vastuu ja rajoitukset
13.1 Camptoolla on oikeus vaatia näiden ehtojen (ja kunkin Vuokrasopimuksen erityismääräysten)
noudattamista, jos Käyttäjä ei noudata näitä ehtoja. Camptoo ylläpitää ja hoitaa Verkkosivustoa, mutta
ei voi ottaa vastuuta, jos Verkkosivusto (tai sen osa) ei ole aina käytettävissä.
13.2 Camptoo ei takaa, että Verkkosivusto toimii aina ilman virheitä tai keskeytyksiä tai että Camptoon
tarjoamat palvelut toteutuvat ilman virheitä tai keskeytyksiä. Camptoo ei takaa konkreettisia tuloksia.
Verkkosivusto tarjotaan sellaisenaan. Camptoo ei nimenomaisesti ota vastuuta sovellusten tai
toimintojen toimimattomuudesta.
13.3 Camptoo ei ota vastuuta, jos se ei ole jatkuvasti tavoitettavissa puhelimitse .
13.4 Camptoo ei vastaa kolmansilta osapuolilta saamiensa tietojen oikeellisuudesta.
13.5 Camptoo ei ota vastuuta eikä sitä voida pitää vastuussa:
a. Matkailijan tai Omistajan Verkkosivustolle asettamista tiedoista;
b. vuokrauksen kohteen vahingoittumisesta, katoamisesta tai tuhoutumisesta;
c. Vuokrasopimuksen peruuttamisesta tai profiilin tai muiden kohteiden poistamisesta
Verkkosivustolta;
d. vuokrauksen kohteen tilasta;
e. vuokratun omaisuuden varkaudesta;
f. Vuokrasopimuksen peruuttamisen tai noudattamatta jättämisen seurauksista;
g. Matkailijalle Vuokra-aikana aiheutuvista sakoista, paitsi jos se on nimenomaisesti ilmoitettu
vaatimuksen esittäessä Verkkosivustolle.
13.6 Camptoo ei voi koskaan olla vastuussa Käyttäjälle aiheutuvista vahingoista, sillä Käyttäjä on

Verkkosivuston kautta tehnyt Vuokrasopimuksen toisen Käyttäjän kanssa. Camptoo ei ole vastuussa
vahingoista, jotka ovat aiheutuneet ja / tai liittyvät Käyttäjän vierailuun tai rekisteröintiin Verkkosivustolla
(ja / tai siitä, että hän ei pääse Verkkosivustolle) ja / tai luottaa sivustolla annettuihin tietoihin.
Verkkosivuston käyttö on täysin Käyttäjän omalla vastuulla.
13.7 Camptoo ei ole vastuussa tietojen tuhoutumisesta tai katoamisesta, joka johtuu tiedonsiirrosta
tietoliikennelaitteiden avulla.
13.8 Camptoo ei ole vastuussa Käyttäjälle mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan
lukien (mutta ei rajoitettuna) tietojen menetyksestä, voiton menetyksestä, tuloista tai menetetyistä
säästöistä.
13.9 Camptoo ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat Käyttäjän antamista virheellisistä ja
/ tai puutteellisista tiedoista.
13.10 Jos Camptoo on vastuussa vahingoista, Camptoon vastuu rajoittuu summaan, jonka Käyttäjä
maksoi Camptoolle Verkkosivuston käytöstä.
13.11 Käyttäjän oikeudet ja muut valtuudet mistä tahansa syystä Camptoota kohtaan raukeavat joka
tapauksessa vuoden kuluttua siitä hetkestä, kun Käyttäjällä on ollut mahdollisuus käyttää näitä
oikeuksia ja / tai valtuuksia Camptoota vastaan.
14. Matkailijan ja Omistajan vastuu ja korvaus
14.1 Käyttäjän on annettava Camptoolle oikeat tiedot rekisteröityessään Verkkosivustolle (kuten nimi,
osoite ja ikä). Käyttäjän on aina pidettävä nämä tiedot ajan tasalla.
14.2 Käyttäjä korvaa Camptoolle kaikista aiheutuvista menetyksistä, vahingoista, vastuusta ja
kustannuksista, jotka aiheutuvat:
a. näiden ehtojen laiminlyönnistä tai noudattamatta jättämisestä (mukaan lukien
Vuokrasopimuksen määräykset ja summan maksamatta jättämisen); ja / tai
b. kolmannen osapuolen väitteestä siitä, että Verkkosivustolle julkaistut tiedot rikkovat kyseisen
kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.
14.3 Jos Omistaja vuokraa matkailuautonsa tai asuntovaununsa Camptoon kautta, Omistaja on
vastuussa
mahdollisesti
vuokrasta perittävästä arvonlisäverosta. Koska kyseessä on
yksityishenkilöiden välinen liiketoimi, Camptoon mukaan tästä ei makseta arvonlisäveroa. Camptoo ei
kuitenkaan ota vastuuta lisäarvioinneista jne. Camptoo on vastuussa vain arvonlisäveron
maksamisesta, joka peritään Matkailijan ja Omistajan maksaneista maksuista Camptoolle
Verkkosivuston käytöstä.
14.4 Camptoo kehottaa Omistajaa ottamaan yhteyttä veroneuvojaan mahdollisen
arvonlisäverovelvollisuuden selvittämiseksi.
15. Rekisteröinnin päättyminen
15.1 Camptoo päättää Käyttäjän rekisteröinnin välittömästi, mikäli Käyttäjä ei noudata näiden
Käyttöehtojen määräyksiä. Camptoo ei ota mitään vastuuta rekisteröinnin päättämisestä aiheutuvasta
mahdollisesta vahingosta. Lisäksi rekisteröinti päätetään automaattisesti, jos Käyttäjä ei läpäise kaikkia
Camptoon suorittamia tarkastuksia. Camptoolla on oikeus milloin tahansa kieltäytyä Käyttäjän
rekisteröinnistä ja sulkea osallistuminen kokonaan pois yhteisön luotettavuuden takaamiseksi.
15.2 Camptoo voi myös kieltäytyä Käyttäjän (uudelleen) rekisteröinnistä Verkkosivustolle mistä
tahansa syystä.
15.3 Jos Camptoo päättää rekisteröinnin, sen oikeus näiden Käyttöehtojen mukaisesti erääntyneisiin
maksuihin pysyy voimassa. Kaikki Camptoolle maksettavat summat rekisteröinnin päättyessä on
maksettava välittömästi.
15.4 Camptoo voi jakaa Käyttäjän henkilökohtaisia tietoja luottotietoja pitäville rekistereille ja
viranomaiselle (kuten poliisille), jos näiden Käyttöehtojen säännöksiä rikotaan.
15.5 Käyttäjä voi vaatia Camptoota poistamaan tämän rekisteröinnin Verkkosivustolta milloin
tahansa.
15.6 Camptoo noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja
Suomen tietosuojalakia.

16. Ylivoimainen este
16.1. Camptoo ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat näiden Käyttöehtojen mukaisten
velvoitteiden täyttämättä jättämisestä tai osittian täyttämättä jättämisestä ylivoimaisen esteen vuoksi,
mukaan lukien olosuhteet, jotka eivät ole Camptoon hallinnassa. Ylivoimaisen esteen katsotaan
sisältävän: kolmansien osapuolten sitoutumisen täyttämättä jättäminen, tietokoneen virustartunnan tai
kolmansien osapuolten suorittaman tietokonehyökkäyksen, varkauden, tulipalon, laitteistojen,
ohjelmistojen ja / tai Internetin tai muiden tietoliikenneyhteyksien väliaikaisen katkeamisen tai
riittämättömyyden välttämättömien palvelujen tarjoamiseksi, sääolosuhteet, hallituksen toimenpiteet,
sähkökatkot sekä muut tilanteet, jotka eivät ole Camptoonin hallinnassa.
17. Riidat ja sovellettava laki
17.1 Tähän Verkkosivustoon ja käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki tämän Verkkosivuston
käytön yhteydessä syntyvät riidat, mukaan lukien kiistat näiden käyttöehtojen soveltamisesta ,
ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
17.2 Käyttäjällä on mahdollisuus valita kirjallisesti lain mukaan toimivaltainen tuomioistuin kuukauden
kuluessa siitä, kun Camptoo on vedonnut tähän artiklaan.

