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Artikla 1 - Määritelmät 
Allokaatio : vidaXL nimenomainen vakuutus Ostajalle, että huutokauppa, jolle Ostaja on tehnyt huudon, on 

osoitettu Ostajalle. Tämä ilmoitus voi tarkoittaa, että vahvistus on lähetetty sähköpostitse; 

Huutokauppa : vidaXL tarjoama online-huutokauppa Huutokauppasivustolla;  
Huutokaupan Käyttöehdot : tässä yleiset huutokaupan ehdot;  
Huutokauppasivusto : sivusto, joka toimii osoitteessa vidaxl.com.au ja millä tahansa vidaXL sivulla.  
Huutaja : kuluttaja, joka rekisteröi osallistumisen huutokauppoihin tai on ilmoittautunut osallistumaan 

huutokauppaan;  
Ostaja : Huutaja, jolle arpa on osunut;  
Kuluttaja : luonnollinen henkilö, joka ei toimi ammatin tai yrityksen puolesta;  
Tarjous : Huutajan huutokaupassa tekemä tarjous sisältäen verot;  
Henkilökohtaiset tiedot : (henkilökohtaiset) tiedot, jotka kuluttajan on toimitettava vidaXL kaupalle 

ilmoittautuakseen huutokauppaan ja tehdäkseen huutoja, ja jotka ovat jäljitettävissä hänen henkilölleen;  
Ostosopimus     : ostosopimus huutokaupasta korkeimman tarjouksen saaneen henkilön ja vidaXL välillä jaon 

perusteella;  
vidaXL : vidaXL Europe B.V.  

Artikla 2 - Sovellettavuus 
2.1. YLEISTEN KÄYTTÖEHTOJEN lisäksi YLEISIÄ HUUTOKAUPAN KÄYTTÖEHTOJA sovelletaan myös 

vidaXL ja tarjouksen tekijän välisiin suhteisiin jokaisessa vidaXL Huutokaupassa, Huutokauppasivuston 

käytössä, Tarjouksen tekijän rekisteröintiin vidaXL kauppaan osallistuakseen Huutokauppoihin ja 

jokaiseen tapahtuvaan Huutokauppaan. VidaXL hylkää kaikki Tarjouksen tekijän (yleiset) ehdot. 

2.2. Osallistumalla huutokauppaan huutajat ilmoittavat itsestään toisilleen ja Kuluttaja ilmoittaa vidaXL 

kaupalle, että hänellä on velvollisuus hoitaa nämä Yleiset Huutokaupan Käyttöehdot ja on sitoutunut 

niistä johtuviin oikeudellisiin johtopäätöksiin. Huudon tekijä on poikkeuksetta velvollinen noudattamaan 



 

 

kaikkia käyttöehtoja ja pidättymään käyttäytymisestä, joka voi vahingoittaa vidaXL: n etuja online-

huutokauppatalona. 

Artikla 3 – Rekisteröinti 
3.1. Huutokauppaan osallistumiseksi Huutajan on etukäteen rekisteröidyttävä Huutokauppasivustolla 

vidaXL: n kuvaamalla tavalla. Lisäksi Huutaja ilmoittaa Huutokauppaan osallistumalla, että hänellä on 

lupa suorittaa lakitoimenpiteitä. Huudon tekijä ilmoittaa myös (allokaatio tapauksissa) olevansa 

valtuutettu tekemään Ostosopimuksen kyseistä Huutokauppaa varten. Lisäksi Huudon tekijän on 

varauksetta hyväksyttävä YLEISET KÄYTTÖEHDOT ja YLEISET HUUTOKAUPAN KÄYTTÖEHDOT. 

vidaXL pidättää oikeuden milloin tahansa evätä oikeuden rekisteröityä ja osallistua Huutokauppoihin, 

omista syistään, ja irtisanoa sopimuksen milloin tahansa. 

3.2. Huudon tekijän on tunnistettava itsensä asianmukaisesti vidaXL: n ensimmäisestä pyynnöstä. Jos hän 

epäonnistuu, Huudon tekijä ei saa osallistua Huutokauppaan. 

3.3. Huudon tekijän on varmistettava, että Huutajan vidaXL: lle toimittamat rekisteröintitiedot täytetään 

kokonaan, totuudenmukaisesti ja oikein. Huutaja takaa lisäksi tarjoamiensa tietojen oikeellisuuden ja 

täydellisyyden. Mikäli nämä tiedot muuttuvat milloin tahansa, Huudon tekijällä on velvollisuus ilmoittaa 

vidaXL: lle heti näistä muutoksista. 

3.4. Huutajan Huutokaupassa käyttämät käyttäjätunnukset ja salasanat ovat ehdottomasti henkilökohtaisia, 

eikä huutaja voi siirtää niitä kolmansille osapuolille. Jos Huutaja pelkää toisen tietävän hänen 

salasanansa, Huutajan on ilmoitettava siitä välittömästi vidaXL kaupalle. Huudon tekijä on vastuussa 

kaikista Huutokaupassa tapahtuvista toimista, jotka johtuvat hänen salasanansa ja/tai 

käyttäjätunnuksensa käytöstä, ja jopa väärinkäytöksissä, jos Huutaja on ollut huolimaton 

käyttäjänimensä ja salasanansa kanssa. vidaXL: llä on oikeus vaatia Huutajan maksuvelvoitteiden 

täyttämistä tarjousten perusteella, jotka on tehty Huutajan salasanan ja käyttäjänimen avulla. 

Artikla 4 - Tietosuojalausunto 
4.1. vidaXL käyttää Huutajan (henkilökohtaisia) tietoja Huutokauppasivustollaan olevan 

Tietosuojalausunnon mukaisesti. Huutajan on aina luettava uusimmat Tietosuojalausunnon muutokset 

käydessään Huutokauppasivustolla. 

Artikla 5 - Turvallisuus 
5.1. vidaXL pyrkii suojelemaan järjestelmiään tietojen katoamiselta ja/tai laittomalta käytöltä kohtuullisin 

keinoin ja käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä. 

5.2. Huudon tekijä on velvollinen vidaXL kaupalle suojaamaan tietokoneensa tai minkä tahansa muun 

laitteen viruksilta tai muilta laittomilta ohjelmilta tai tiedostoilta, joita levitetään Internetin kautta, kun hän 

menee Huutokauppasivustolle. Huutajan on lisäksi suoritettava asianmukaiset toimenpiteet 

suojatakseen salasanansa ja käyttäjätunnuksensa luvattomalta käytöltä kolmansien osapuolien 

toimesta. 

Artikla 6 - Huutokauppamenettely 
6.1. Huutokaupan valmistelun ja suorittamisen päättää yksinomaan vidaXL. Tämä tarkoittaa muun muassa 

sitä, että vidaXL määrittelee tilanteen ennen Huutokauppaa ja sen aikana, ja sillä on valtuudet päättää, 

jos vidaXL: n mielestä on perusteltuja syitä, sulkea ihmiset osallistumasta, sulkea yksi tai useampi 

Huutokauppa tai muuttaa (kokoelman) Huutokauppoja, olla tunnistamatta huutoa ja julistaa se 

kelpaamattomaksi sekä keskeyttää, uusia tai peruuttaa Huutokauppa tai ryhtyä muihin tarvittaviin 

toimiin. 

6.2. Huutokaupan kesto ilmoitetaan Huutokauppasivustolla. Siitä huolimatta vidaXL: llä on oikeus peruuttaa, 

keskeyttää, keskeyttää tai jatkaa Huutokauppaa (ennenaikaisesti) milloin tahansa. Jos Huutokauppa ei 

ole avoin kaikille huutajille teknisten ongelmien takia, vidaXL käyttää oikeutta pidentää huutokauppaa, 

mutta vidaXL ei ole velvollinen tekemään niin. 

6.3. Huutaja on vidaXL: n tai sen puolesta velvollinen noudattamaan hänelle annettuja neuvoja ja ohjeita 

Huutokaupan yhteydessä. 

6.4. Huutokauppa tapahtuu Huutokauppasivuston Huutokauppaluettelossa mainitussa järjestyksessä. Sillä 

on kuitenkin on oikeus poiketa tästä järjestyksestä. 

6.5. Huutaja hyväksyy Internet Huutokaupan aikana mahdollisesti ilmenevät erityisehdot ja mahdolliset 

(tekniset) ongelmat. Nämä ongelmat voivat sisältää: mahdottomuuden päästä Huutokauppasivustoon 

tai tiettyyn Huutokauppaan, mahdottomuuden tehdä Huutoa, vikoja tai virheitä Huutokauppasivustolla 

ja/tai taustalla olevien laitteistojen ja/tai verkkoyhteyksien ja/tai ohjelmiston, joka toimii 



 

 

Huutokauppasivusto. Lisäksi Huutokauppasivuston ja/tai taustalla olevan järjestelmän ylläpito voi 

tarkoittaa, että voi ilmetä ongelmia, että Huutokauppasivustolle ja/tai Huutokauppaan ja/tai Huudon 

tekemiselle voi olla rajoitettu pääsy. 

Artikla 7 - Huutokauppojen kuvaukset 
7.1. Huudettavan tuotteen kuvaus ja kaikki Huutokauppasivustolla olevat tiedot tehdään "parhaiten tunnettu" 

-periaatteella. Siksi voi käydä niin, että Huutokaupan kuvaus on virheellinen tai epätäydellinen. 

Artikla 8 - Huuto 
8.1. Huuto on tehtävä tavalla, jonka vidaXL ilmoittaa Huutokauppasivustolla. Huutokauppa hoidetaan 

“korkein huuto” periaatteen mukaisesti. vidaXL: llä on oikeus muuttaa Huutokaupan suoritustapa milloin 

tahansa huutokaupan aikana, aina on todisteita vain (yhdestä) vidaXL: n julkisesta kutsusta tehdä 

Tarjous. vidaXL: llä on oikeus olla tunnistamatta tarjousta, jos vidaXL: n mielestä siihen on perusteltuja 

syitä. 

8.2. Tarjoajan tekemä Huuto katsotaan laillisesti sitovaksi tarjoukseksi vidaXL: lle. Tarjoaja on sitoutunut 

huutoon, joka on peruuttamaton ja ehdoton. Huudon tekijän, joka tekee huudon, katsotaan tarjoavan (tai 

minun) itselleen ja on henkilökohtaisesti sidottu vidaXL kauppaan ja hänen tarjouksestaan johtuviin 

velvoitteisiin vidaXL: ää kohtaan. Tämä pätee myös, jos Huudon tekijä ilmoittaa toimivansa Kolmannen 

osapuolen puolesta. 

8.3. Jos useat henkilöt ilmoittavat tekevänsä Huudon yhdessä (tai ovat jo tehneet Huudon aiemmin), he ovat 

yhdessä ja erikseen vastuussa siitä johtuvista velvoitteista vidaXL kohtaan. 

8.4. vidaXL on oikeutettu osallistumaan Huutokauppaan ja tekemään huutoja Huutokaupoissa kolmannen 

osapuolen puolesta. 

Artikla 9 - Ostosopimuksen Tekeminen 
9.1. Kaikki Huudot, jotka teet vidaXL Huutokauppoihin, ovat laillisia tarjouksia tuotteen ostamiseen. Et voi 

peruuttaa huutoa paitsi sovellettavan lain sallimissa rajoitetuissa olosuhteissa, esimerkiksi silloin, kun 

tuote ei täytä Huutokauppasivustolla olevaa kuvausta. 

9.2. Huutokauppaan osallistuminen ei tarkoita, että tuotteet myydään lopulta Huudon tekijälle. Vaikka 

Huutokauppasivusto on ilmoittanut, että huutokauppa tapahtuu korkeimman tarjouksen mukaisella 

sopimuksella, se ei välttämättä johda Ostosopimukseen. 

9.3. Huudon tekijä on tietoinen siitä, että Huutokaupoissa myytävät tuotteet ovat vidaXL: n omaisuutta. 

Ostosopimus tehdään Ostajan ja vidaXL: n välillä. 

Artikla 10 - Laskutus ja maksaminen 
10.1. Ellei toisin ole sovittu, asiakkaan on maksettava velkasumma kolmen päivän kuluessa 

verkkohuutokaupan päättymisestä. 

10.2. Kun myydään tuotteita kuluttajille, yli 50% ennakkomaksu ei ole koskaan sallittu. Jos ennakkomaksu on 

määrätty, kuluttaja voi käyttää oikeuksiaan vasta, kun ennakkomaksu on suoritettu. 

10.3. Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa tietojen tai maksutietojen epätarkkuuksista operaattorille 

välittömästi. 

10.4. Jos käyttäjä on laiminlyönyt, operaattorilla on laillisten rajoitusten mukaisesti oikeus periä kuluttajalta 

kohtuulliset kustannukset. 

10.5. Kuponkikoodeja ei saa käyttää maksettaessa Huutokaupassa voitetusta tuotteesta. 

Artikla 11 - Sovellettava Laki 
11.1. Näihin yleisiin Huutokaupan Yleisiin Käyttöehtoihin mahdollisesti liittyviin riitoihin, jotka Huutokaupoista 

voi nousta, sovelletaan Suomen lakia. 

Artikla 12 - Muut Ehdot 
12.1. vidaXL pidättää oikeuden muuttaa Huutokaupan Yleisiä Käyttöehtoja milloin tahansa. Muutoksien 

tapahtuessa, uudet ehdot tulevat käyttöön seuraavasta Huutokaupasta alkaen. Ostotapahtuman 

alkaessa voimassa olevat Käyttöehdot ovat voimassa, kunnes kauppa on suoritettu loppuun. Jos jatkat 

Palveluiden käyttöä mahdollisten Käyttöehtojen muutosten jälkeen, katsotaan sen tarkoittavan, että 

hyväksyt muutokset sitovasti. 


