
FilmTown EasyRent -käyttöehdot 
Tervetuloa Video Film Town Oy:n EasyRent asiakkaaksi! EasyRent on kuukausimaksullinen 
tilauspalvelu ja tarjoamme jäsenillemme vuokrattavaksi elokuvia ja televisio-ohjelmia jopa 
60 elokuvaa kuukaudessa. EasyRent asiakkaan vuokra-aika on aina kaksi vuorokautta. 
EasyRent asiakas saa asiointikerralla vuokrata korkeintaan kaksi elokuvaa kerrallaan.  Heti 
kun elokuvat on palautettu, saa EasyRent asiakas vuokrata lisää elokuvia. EasyRent 
asiakas sitoutuu noudattamaan myös Video Film Town Oy:n voimassa olevia yleisiä 
vuokrausehtoja. Palvelun aktivointi tapahtuu minun.filmtown.fi sivustolla. 

1. Jäsenyys. EasyRent-jäsenyytesi jatkuu kuukausittain siihen asti, kunnes se 
peruutetaan. Mikäli et peruuta jäsenyyttäsi ennen kuin se uusitaan kuukausittain, valtuutat 
meidät laskuttamaan seuraavan kuukauden jäsenmaksun Maksutavaltasi (katso 
"Peruutus"-kohta alta). Jos haluat käyttää EasyRent-palvelua, sinulla täytyy olla FilmTown 
asiakasnumero ja sinun tulee antaa meille voimassa oleva, hyväksytty maksutapa, jonka 
saatat päivittää ajoittain ("Maksutapa"). Löydät yksityiskohtaiset tiedot liittyen EasyRent-
jäsenyyteesi, milloin tahansa käymällä verkkosivullamme ja klikkaamalla "Minun FilmTown" 
-kohtaa, joka löytyy FilmTown.fi-sivuston ylälaidasta. 

2. Laskutus 

2.1.   Laskutusjakso. Palvelumme jäsenmaksu laskutetaan kuukausittain kalenteripäivänä, 
joka vastaa maksullisen jäsenyytesi alkamispäivää. Laskutusaikataulu saattaa muuttua, 
esimerkiksi siinä tapauksessa, että Maksutapasi ei ole päättänyt maksutoimenpidettä 
onnistuneesti tai maksullinen jäsenyytesi alkoi päivänumerosta, jota ei ole jossakin 
kuukaudessa. Käy verkkosivullamme ja klikkaa "Laskutustiedot"-linkkiä "Oma tili" -sivulla 
nähdäksesi seuraavan maksupäivän. 

2.2.   Maksutavat. Voit vaihtaa Maksutapasi käymällä verkkosivullamme ja klikkaamalla 
"Minun FT" -linkkiä. Jos maksua ei saada päätettyä onnistuneesti koska kortti ei ole 
voimassa, käytettävissä ei ole riittävästi varoja, tai muusta syystä, etkä vaihda 
Maksutapaasi tai peruuta tiliäsi, saatamme jäädyttää pääsysi palveluun kunnes, 
käytettävissä on voimassa oleva Maksutapa. Valtuutat meidät jatkamaan Maksutavan 
laskuttamista mahdollisen päivittämisen jälkeen, ja olet edelleen vastuussa 
suorittamattomista maksuista. Tämä saattaa johtaa laskutuspäiviesi muuttumiseen. 
Eräiden Maksutapojen kohdalla saattaa Maksutavan myöntäjä veloittaa ulkomaisesta 
maksutapahtumasta johtuvia tai muita maksuja. Tarkista yksityiskohdat Maksutavan 
tarjoajaltasi. 

2.3.   Peruutus. Voit peruuttaa EasyRent-jäsenyytesi milloin tahansa. Sinulla on 
veloituksettomat vuokraukset EasyRent-palvelun kuukausittaisen laskutusjakson loppuun 
asti. Maksuja ei palauteta eikä hyvityksiä anneta osittain käytetyistä jäsenyyskuukausista 
tai katsomattomista elokuvista tai TV-ohjelmista. Peruutus tapahtuu käymällä "Minun 
FilmTown" -sivulla ja seuraamalla peruutusohjeita. Jos peruutat tilisi, tili sulkeutuu 



automaattisesti kuluvan laskutuskauden lopussa. Käy verkkosivullamme ja klikkaa 
"Laskutustiedot"-linkkiä "Minun FT" -sivulla nähdäksesi, milloin tilisi sulkeutuu. 

2.4.   Hinta- ja sopimusmuutokset. Saatamme muuttaa palvelusopimuksiamme ja palvelun 
hintaa ajoittain. Kaikki hinta- ja sopimusmuutokset koskevat sinua aikaisintaan 30 päivän 
kuluttua sinulle lähetetystä sähköposti-ilmoituksesta. 

3. EasyRent-palvelu 

3.1.   Sinun täytyy olla vähintään 18 vuoden ikäinen, voidaksesi liittyä EasyRent-palvelun 
jäseneksi. Alaikäiset käyttäjät saavat käyttää palvelua vain aikuisen luvalla ja valvonnassa. 
EasyRent-palvelu on henkilökohtainen ja FilmTown-asiakasnumerolle voi lisätä toisen 
samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen. 

3.2.   EasyRent-palvelu on tarkoitettu vain sinun henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen 
käyttöösi. Myönnämme sinulle rajoitetun, yksinoikeudettoman, ei siirrettävissä olevan 
lisenssin EasyRent –palveluun, jolla voit vuokrata elokuvia ja TV-sarjoja FilmTown 
vuokraamoiden kautta. Mitään oikeutta, omistusoikeutta tai etua ei siirretä sinulle. Sitoudut 
olemaan käyttämättä EasyRent-jäsenyyttä julkisiin esityksiin. 

3.3.   Sisältönä DVD, BD, 3D, TV-sarjat, jotka ovat käytettävissäsi liikkeiden aukioloaikoina, 
vaihtelee ajoittain ja on myymäläkohtainen. Yhtä aikaa vuokralla voi olla kaksi tuotetta, 
max. kahdeksi vuorokaudeksi. Myöhästymismaksut veloitetaan erikseen normaalin 
hinnaston mukaan FilmTown vuokrausehtojen mukaisesti. 

3.4.   Päivitämme EasyRent-jäsenyyttä jatkuvasti. Lisäksi testaamme jatkuvasti 
palvelumme eri puolia, mukaan lukien verkkosivumme myynninedistämisominaisuudet 
sekä elokuvien ja TV-sarjojen saatavuuden. 

4. Salasanat ja tilin käyttöoikeus 

4.1.   Jäsenellä, joka on luonut ”Minun FilmTown”-tilin ja jonka Maksutapaa veloitetaan 
("Tilinhaltija"), on pääsy Minun FilmTown-tiliin ja hän hallitsee sitä. Jotta tilin hallinta säilyy 
Tilinhaltijalla ja muut eivät saa pääsyä tiliin (ja sen sisältämiin katseluhistoriatietoihin), 
Tilinhaltijan ei pidä paljastaa kenellekään tiliin liittyvää salasanaa tai Maksutavan tietoja 
kuten luotto- tai pankkikortin neljää viimeistä numeroa, tai sähköpostiosoitetta. Olet 
vastuussa siitä, että pidät ajan tasalla ja totuudenmukaisina ne tiedot, jotka toimitat meille 
tiliisi liittyen. 

4.2.   Sinun pitää myös olla varovainen kaikkien viestien suhteen, joissa sinua pyydetään 
antamaan luottokortti- tai muita tilitietoja. Tietojen antaminen vastauksena tällaisiin 
pyyntöihin voi johtaa identiteettivarkauteen. Käytä aina arkaluontoisia tilitietojasi 
menemällä ensin suoraan FilmTown-verkkosivuille, ei missään sähköpostissa tai muussa 
elektronisessa viestissä olevan hyperlinkin tai muun sähköisen viestin kautta, vaikka se 
näyttäisikin viralliselta. Voimme peruuttaa tai jäädyttää tilisi suojellaksemme sinua, 
FilmTownia tai yhteistyökumppaneitamme identiteettivarkaudelta tai muulta vilpilliseltä 
toiminnalta. 



5. Sovellettava laki. Näihin käyttöehtoihin pätevät FilmTownin yleiset vuokrausehdot ja               
ne ovat laadittu Suomen lakien mukaisesti. 

6. Asiakastuki. Saat lisätietoja palvelustamme ja sen ominaisuuksista, ja ohjeita tilisi 
käyttämiseen, käymällä www.filmtown.fi tai minun.filmtown.fi sivuilla tai lähettämällä 
sähköpostia info@filmtown.fi Toimiston puhelinvaihde on avoinna arkisin klo 9-15 P. 022 
828600 

7. Voimassaolo. Jos jonkun määräyksen tai joidenkin määräysten näissä käyttöehdoissa 
katsotaan olevan pätemätön, laiton, tai täytäntöönpanokelvoton, muiden määräysten 
päteminen, laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus eivät muutu tai heikenny ja ne pysyvät 
täysin voimassa. 

8. Muutokset käyttöehtoihin.  Video Film Town Oy pidättää oikeuden aika ajoin muuttaa 
näitä käyttöehtoja. Ilmoitamme sinulle vähintään 30 päivää ennen kuin nämä uudet 
käyttöehdot tulevat kohdallasi voimaan. 

9. Sähköinen yhteydenpito. Lähetämme sinulle tiliisi liittyviä tietoja (esim. 
maksuvaltuutuksia, laskuja, salasana- tai Maksutapamuutoksia, vahvistusviestejä ja 
ilmoituksia) vain sähköisessä muodossa, esimerkiksi sähköpostitse 
rekisteröitymisprosessin aikana antamaasi sähköpostiosoitteeseen. 

Päivitetty viimeksi: 23. maaliskuuta, 2016 

	


