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Kiitos, että käytät Blox Car -palvelua!
Käyttäjän ehdot
1 Yleistä
Nämä ehdot yhdessä tietosuojaselosteen, palvelun käyttöohjeiden ja muiden palvelussa
annettujen tietojen (”Ehdot”) kanssa ohjaavat palveluiden, sivuston, sisällön ja ohjelmiston
(”Palvelut”) käyttöä. Blox Carin (”BC”) verkkopalvelu on alusta, jonka kautta rekisteröityneet
käyttäjät voivat vuokrata ajoneuvoja (”Vuokraus”) BC:n palvelusta (”Palvelu”) sekä toimia ja
olla suoraan yhteydessä jaettujen ajoneuvojen omistajiin ja haltijoihin (”Omistaja”).
Ajoneuvonsa palveluun lisänneille käyttäjille on tehty erilliset Omistajan ehdot, joissa
kuvataan auton omistajan vastuut ja velvollisuudet.
Blox Car -palvelun tarjoajana BC ei tarjoa, hallinnoi, johda tai toimita vuokrauksia eikä
huolehdi vuokrausten jakelusta. Kun käyttäjät vuokraavat ajoneuvoja Blox Car -palvelun
kautta muodostuu käyttäjien ja omistajien (”Jäsenet”) välille sopimussuhde. Sopimussuhde ja
sen velvoitteet kuvataan näissä ehdoissa. BC voi järjestää omistajan puolesta ajoneuvon ja/tai
avainten luovutuksen käyttäjälle. BC ei ole sopimuksen osapuoli tai muu jäsenten välisen
sopimussuhteen osapuoli.
Rekisteröitymällä palveluun hyväksyt nämä ehdot ja sitoudut noudattamaan kaikkia palvelun
käyttöön liittyviä ohjeita.
2 Kelpoisuus
Palveluun voi rekisteröityä kuka tahansa, mutta palvelussa on vuokrausta koskevia
rajoituksia (mm. koskien vuokraajan ikää ja ajokorttia).
Jos vuokraat ajoneuvon palvelusta, tulee sinun täyttää seuraavat ehdot:
● Olet vähintään 20-vuotias.
● Olet oikeustoimikelpoinen ja sinulla on valtuudet solmia sopimus.
● Sinulla on ollut ajokortti vähintään 24 kuukautta.
● Sitoudut noudattamaan ehtoja, maksuehtoja, käyttäjän ehtoja, ohjeita ja sovellettavaa
lainsäädäntöä.
● Et ole ajanut ajoneuvoa alkoholin tai huumaavan aineen vaikutuksen alaisena.
● Et ole syyllistynyt useampaan kuin lain sallimaan määrään liikennerikkomuksia.
● Luottotietosi ovat kunnossa.
3 Sopimuksen osapuolet
Ehdot muodostavat sopimuksen käyttäjän ja Shareit Blox Car Oy:n välille (Y-tunnus
2417695-9, ℅ Countdeal, Itäkatu 1–5 A 38, 00930 Helsinki) ja määrittävät sinun ja BC:n
oikeudet ja velvollisuudet koskien palvelua. Ehdot muodostavat myös sopimuksen käyttäjän
ja omistajan välille.
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4 Rekisteröityminen ja sopimuksen päättäminen
Käyttääksesi BC:n tarjoamaa palvelua tulee sinun rekisteröityä ja luoda tili käyttäjänimellä ja
salasanalla. Anna seuraavat tiedot rekisteröityäksesi:
● Etu- ja sukunimi
● Voimassa oleva sähköpostiosoite
● Voimassa oleva puhelinnumero
BC varmistaa annetut tiedot (”Tiedot”) rekisteröinnin aikana. BC:n ja käyttäjän välinen
sopimus on tehty ja sitova kun rekisteröidyt palveluun näiden ehtojen mukaisesti.
Kun rekisteröidyt palveluun, sitoudut antamaan itsestäsi oikeat ja täydelliset tiedot ja
pitämään ne ajan tasalla. Sinun tulee suojata käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ja ilmoittaa
BC:lle väärinkäytöksistä välittömästi. Käyttäjä on vastuussa palvelun käytöstä. Voit poistaa
tilisi ja perua rekisteröintisi, jos et enää halua käyttää palvelua.
BC:llä on oikeus estää tai rajoittaa pääsyä palveluun, jos
● käyttäjä rikkoo sopimusta
● käyttäjä ei huolehdi ajoneuvoista BC:n määrittelemällä tavalla
● BC:llä on syytä epäillä, että palvelua käytetään tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa
● käyttäjän maksukyky heikentyy
● käyttäjä saa toistuvasti huonoa palautetta muilta jäseniltä
● käyttäjä ei ole kirjautunut palveluun edellisten kuuden (6) kuukauden aikana.
BC ei ole vastuussa palveluun lisättyjen tietojen tai sisällön poistamisesta tai menettämisestä.
Kun käyttäjä tai BC poistaa tietoja palvelusta, voi tietojälkiä tai kopioita tiedoista edelleen
esiintyä muualla. Lue lisää Tietosuojaselosteesta.
4.1 Jäsentaso
BC:n tarjoama palvelu perustuu luottamukseen ja BC tukee luottamusta yksinkertaisilla ja
selkeillä ohjeilla, joiden avulla jäsenet voivat toimia turvallisesti, nopeasti ja luotettavasti.
Palvelussa on käytössä jäsentason määrittävä työkalu (”Jäsentaso”). Jäsentaso määritellään
annettujen tietojen, jäseniltä saadun palautteen ja palvelun käyttöasteen perusteella.
Mitä enemmän annat tietoja, käytät palvelua ja saat positiivista palautetta, sitä korkeammalle
jäsentasolle nouset. Jäsentaso määrittää vuokrattavissa olevat ajoneuvot sekä tarjotut
palvelut ja niiden hinnat. Palvelun käyttämistä varten vaaditut vähimmäistiedot on määritelty
kohdassa Rekisteröityminen ja sopimuksen päättäminen. Yksityiskohtainen kuvaus
jäsentasoista löytyy xxx.

4.2 Käyttäjän ja omistajan välinen sopimus
Käyttäjä ja omistaja solmivat keskenään sopimuksen kun vuokraus on vahvistettu. Sopimus
päättyy kun käyttäjä palauttaa ajoneuvon omistajalle tai kun omistaja peruu vuokrauksen
kohdassa Maksut, peruutukset ja muut kulut määritellyllä tavalla.
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5 Palvelun käyttäminen
5.1 Käyttäjän yleiset vastuut
Palvelussa vuokrataan yksityiskäyttöön rekisteröityjä ajoneuvoja. Käyttäjien tulee huolehtia
ajoneuvoista vuokrauksen aikana ja noudattaa annettuja ohjeita.
Ajoneuvoja saa käyttää vain tavanomaisella tavalla noudattaen Suomen lakia ja asetuksia.
Ajoneuvoja saa kuljettaa ainoastaan virallisilla teillä. Tupakointi ja eläinten pito ajoneuvoissa
on kielletty, ellei ajoneuvon tiedoissa erikseen toisin mainita. Ajoneuvo tulee lukita sen ollessa
pysäköitynä.
Käyttäjä saa luovuttaa ajoneuvon ajettavaksi toiselle käyttäjälle, joka on samalla tai
korkeammalla jäsentasolla. Alkuperäinen vuokraaja on kuitenkin myös tällöin vastuussa
ajoneuvosta. Vaaranvastuu jakautuu näissä tapauksissa molemmille osapuolille.
Jokaisesta ajoneuvosta on vika- ja varustelista. Käyttäjän tulee tarkistaa ajoneuvon kunto
vuokrauksen alkaessa. Jos käyttäjä ei ilmoita omistajalle tai BC:lle sellaisista vaurioista tai
vioista, joita ei ole merkitty vikalistaan, voi vastuu niistä siirtyä käyttäjälle.
Jos käyttäjä haluaa reklamoida vuokraustapahtumasta, tulee se tehdä palvelussa tai olemalla
yhteydessä BC:hen 24 tunnin sisällä vuokrauksen päättymisestä. Muussa tapauksessa
käyttäjää veloitetaan alkuperäisen vuokrauksen mukaan.
Jos vuokraukseen sisältyy tietty määrä kilometrejä ja käyttäjä ajaa vähemmän kuin sisältyvät
kilometrit, ei ajamattomia kilometrejä hyvitetä käyttäjälle.
Omistaja vastaa palvelussa olevien ajoneuvojen vakuutusturvasta. Ajoneuvoissa voi myös olla
tai niihin on ostettavissa erillinen omistajan hyväksi myönnetty Shareit-Turva tai
Shareit-Tieturvan palveluita. Käyttäjällä on aina omavastuu, joka määritellään ajoneuvon
tiedoissa. Käyttäjä on vastuussa kaikista vuokrauksen aikana tulleista vahingoista
omavastuun ylärajaan saakka.

Käyttäessäsi palvelua sitoudut
● noudattamaan sovellettavia lakeja, ehtoja, ohjeita ja hyviä tapoja
● käyttämään palvelua henkilökohtaisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin
● olemaan lisäämättä palveluun laitonta, loukkaavaa, virheellistä, harhaanjohtavaa tai
muuten sopimatonta materiaalia
● kunnioittamaan muiden yksityisyyttä
● olemaan jakamatta tai lataamatta palveluun roskapostia, suuria tiedostoja,
ketjukirjeitä, pyramidihuijauksia tai viruksia
● olemaan käyttämättä mitään teknologioita tai suorittamaan toimintoja, jotka
vahingoittavat palvelua tai jäsenten etua, omaisuutta tai tietoja
● olemaan käyttämättä automatisoituja järjestelmiä tai ohjelmistoja saadaksesi pääsyn
palveluun tai hankkiaksesi mitään sen osia tai kopioidaksesi tai valvoaksesi palvelua.
BC:llä on oman harkintansa mukaan oikeus, mutta ei ole velvollisuutta,
● valvoa ja ylläpitää palvelussa olevia tietoja tai materiaalia
● poistaa materiaalia palvelusta
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● rajoittaa pääsyä mihin tahansa osaan palvelua.
5.2 Vastuu kaikesta vahingosta
BC ei ole vastuussa omaisuus- tai henkilövahingoista, tulonmenetyksistä tai muista
vuokrauksen aikana sattuneista menetyksistä. BC ei ole vastuussa palvelun käyttökatkoista tai
vastaavista teknisistä häiriöistä tai niistä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä.
Käyttäjällä on täysi korvausvastuu omistajaa ja BC:tä kohtaan ilman omavastuurajoituksia, jos
vahingot ovat suoraan tai välillisesti aiheutuneet
● oikeuden todentamasta rikollisesta toiminnasta
● huolimattomuudesta
● ajoneuvon käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen alaisena
● tahallisen rikkomuksen tai törkeän huolimattomuuden aiheuttamasta
sopimusrikkomuksesta.
Käyttäjä on aina vastuussa vahingon korvaamisesta, jos hän ei ole ilmoittanut ajoneuvon
myöhäisestä palautuksesta. BC:llä on oikeus veloittaa käyttäjää kaikissa yllä mainituissa
tilanteissa.
5.3 Vastuuvapaus ja vastuun rajoitus
Käyttäjä vapautuu vastuusta myös omavastuun osalta, jos omistaja ja/tai BC saa täyden
korvauksen vahingoista vahingon aiheuttaneelta kolmannelta osapuolelta tai tämän
vakuutusyhtiöltä. Tällöin käyttäjän maksamat korvaukset palautetaan hänelle.
Käyttäjä ei ole vastuussa teknisistä vioista tai muista ajoneuvoon aiheutuvista vaurioista,
jotka johtuvat
● teknisestä viasta
● puutteellisesta huollosta
● olemassa olevasta viasta
● omistajan vastuulla olevasta seikasta.
6 Maksut, peruutukset ja muut kulut
Palvelussa käytetään kolmansia maksupalveluiden tarjoajia, jotka tarjoavat useita
maksutapoja. Käyttäjän maksukyky varmistetaan jokaisen vuokrauksen yhteydessä
maksutavasta riippumatta ja luottokortille tehdään väliaikainen nimellisarvon mukainen
katevaraus. Vuokrauksen peruminen on aina maksutonta. Vuokrausta ei kuitenkaan voi perua
vuokra-ajan alettua. Toistuvat myöhäiset peruutukset alentavat jäsentasoa ja siten
mahdollisuutta käyttää palvelua. BC pidättää oikeuden veloittaa toistuvasti perutut
vuokraukset.
Omistaja saa perua vuokrauksen, jos
● käyttäjä myöhästyy sovitusta noutoajankohdasta
● omistaja epäilee, että ajoneuvoa tullaan käyttämään sopimattomalla tavalla (Vuokraus
hyvitetään käyttäjälle.)
● ajoneuvossa on tekninen vika tai se ei käynnisty (Vuokraus hyvitetään käyttäjälle).
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Yllämainituissa tapauksissa käyttäjällä ei ole oikeutta erilliseen hyvitykseen. Palveluun
rekisteröityminen ja sen käyttäminen on maksutonta. Käyttäjä maksaa vuokrauksista ja
muista palvelussa tarjotuista tuotteista sekä vuokrauksiin liittyvistä kuluista. Muut kulut on
määritelty tarkemmin palvelun Käyttöohjeissa ja Hinnastossa.
Palvelussa ei ole myöhästymismaksuja. Toistuvat tai pitkät myöhästymiset alentavat
jäsentasoa ja vähentävät käyttäjän mahdollisuuksia hyödyntää palvelua. BC pidättää oikeuden
veloittaa myöhästymismaksun, jos myöhästyminen on huomattava tai jos käyttäjä ei ilmoita
myöhästymisestä omistajalle tai BC:lle.
7 Henkilötiedot
Tietosuojaseloste ja kaikki käytettävissä olevat yksityisyydensuojaa koskevat lait ja asetukset
ohjaavat henkilötietojesi käyttöä.
BC voi jakaa henkilötietojasi salassapitosopimuksen mukaisesti muille yrityksille, kolmansille
palveluntarjoajille, konsulteille tai muille palveluntarjoajille, jotka tuottavat palveluita BC:n
puolesta tai muutoin auttavat tuottamaan palveluita käyttäjille. BC voi käyttää henkilötietojasi
yhteistyössä ulkoisten yritysten kanssa tarjotakseen käyttäjälle BC:hen liittyviä lisäpalveluja.
BC voi jakaa henkilötietojasi mihin tahansa yrityskauppaan liittyen tai niihin liittyvien
vastaavien menettelyjen yhteydessä.
Kaikki BC:lle vapaaehtoisesti luovutetut tiedot, kuten vuokraustiedot, ovat julkisia siltä osin,
kun sovellettavat yksityisyysasetukset sen sallivat. Henkilötiedot, kuten osoite ja
puhelinnumero, jaetaan ainoastaan henkilöille, joiden välillä on vahvistettu vuokraus.
Jos käyttäjä poistaa palveluun lisättyjä tietoja, saattaa kopiot tiedoista jäädä välimuistiin tai
arkistoiduille sivuille tai muille jäsenille, jos he ovat kopioineet tai tallentaneet tietoja. BC voi
myös jakaa henkilötietoja sen ollessa välttämätöntä noudattaaksemme sovellettavia lakeja,
säädöksiä tai ehtojamme, esimerkiksi tutkiessamme väärinkäytöksiä tai epäilyjä laittomasta
toiminnasta.
BC voi koota tai anonymisoida henkilötietoja ja jakaa anonymisoitua ja/tai koottua tietoa
kolmansille osapuolille.
Taataksemme turvallisen kokemuksen jäsenille saattaa ajoneuvoissa olla laitteita, jotka
määrittävät ajoneuvon sijainnin. BC voi myös kerätä tietoa ajoneuvon käytöstä. Tietoa
kerätään Suomen lain ja näiden ehtojen mukaisesti. BC:llä on oikeus käyttää tietoa
todentaakseen vahinkoja tai aineellisia sopimusrikkomuksia sekä hoitaakseen tarvittavat
toimenpiteet, kuten avun kutsumisen vahinkopaikalle.
8.1 Profiilin tiedot
Käyttäjä voi muokata tai poistaa käyttäjäprofiilin tietoja kirjautumalla tilille. Jos käyttäjä ei
enää halua olla palvelussa, voi hän pyytää BC:tä poistamaan tilin ja kaikki henkilökohtaiset
tiedot. Käyttäjän yhteystietoja (sähköposti ja puhelinnumero) voidaan edelleen käyttää
markkinointiin. Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä markkinointi- tai muista yhteydenotoista.
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8.2 Miten suojaamme henkilötiedot
Tietojenkeruu ja henkilötietojen käyttö liittyen palveluun pääsyyn ja sen käyttöön on kuvattu
Tietosuojaselosteessa.
9 Sovellettavat lait ja säädökset
Sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
10 Omistusoikeus ja immateriaalioikeudet
BC:llä on lainmukaiset tekijänoikeudet palveluun ja palvelun sisältöön. BC säilyttää ehtojen
mukaisesti kaikki oikeudet palveluun, sisältöön ja ohjelmistoon sekä muihin tuotteisiin,
ohjelmistoihin ja muuhun käyttäjälle tarjottuun tai palvelussa käytettyyn omaisuuteen.
11 Evästeet
Sivustollamme on käytössä evästeet, mukaan lukien kolmannen osapuolen evästeet. Voit
halutessasi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden käytön
estäminen voi vaikuttaa sivuston toimivuuteen.
12 Muutokset ehtoihin
BC pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja. Tiedotamme ehtomuutoksista palvelun kautta.
Muutokset astuvat voimaan julkaisuhetkellä. Jos jatkat palvelun käyttöä ehtomuutosten
jälkeen, hyväksyt samalla uudet ehdot. Jos et hyväksy ehtoja, voit halutessasi poistaa tilisi
palvelusta.
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Kiitos, että käytät Blox Car -palvelua!
Omistajan ehdot
1 Yleistä
Nämä ehdot yhdessä tietosuojaselosteen, palvelun käyttöohjeiden, maksuehtojen ja muiden
palvelussa annettujen tietojen (”Ehdot”) kanssa ohjaavat palveluiden, sivuston, sisällön ja
ohjelmiston (”Palvelut”) käyttöä. Blox Carin (”BC”) verkkopalvelu on alusta, jonka kautta
rekisteröityneet käyttäjät voivat antaa vuokralle ajoneuvoja (”Vuokraus”) BC:n palvelussa
(”Palvelu”) sekä toimia ja olla suoraan yhteydessä ajoneuvoja vuokraaviin käyttäjiin
(“Käyttäjä”). Omistaja (“Omistaja”) on ajoneuvon omistaja tai haltija, joka on lisännyt
ajoneuvonsa palveluun. Omistajat voivat olla samalla rekisteröitymisellä sekä omistajia että
käyttäjiä. Omistajien tulee tutustua myös Käyttäjän ehtoihin.
Blox Car -palvelun tarjoajana BC ei tarjoa, hallinnoi, johda tai toimita vuokrauksia eikä
huolehdi vuokrausten jakelusta. Kun omistajat vuokraavat ajoneuvojaan Blox Car -palvelun
kautta muodostuu käyttäjien ja omistajien (”Jäsenet”) välille sopimussuhde. BC voi järjestää
omistajan puolesta ajoneuvon ja/tai avainten luovutuksen käyttäjälle. BC ei ole sopimuksen
osapuoli tai muu jäsenten välisen sopimussuhteen osapuoli.
Rekisteröitymällä palveluun hyväksyt nämä ehdot ja sitoudut noudattamaan kaikkia palvelun
käyttöön liittyviä ohjeita.
2 Kelpoisuus
Palvelussa ei ole rajoituksia koskien ajoneuvojen omistajia.
Palveluun voi lisätä
● henkilöauton
● pakettiauton
● matkailuauton
● retkeilyauton
● matkailuvaunun
● peräkärryn
● trailerin.
Ajoneuvon tulee olla katsastettu ja tieliikennekelpoinen ja sen liikennevakuutuksen on oltava
voimassa.
3 Sopimuksen osapuolet
Ehdot muodostavat sopimuksen omistajan ja Shareit Blox Car Oy:n välille (Y-tunnus
2417695-9, ℅ Countdeal, Itäkatu 1–5 A 38, 00930 Helsinki) ja määrittävät omistajan ja BC:n
oikeudet ja velvollisuudet koskien palvelua. Ehdot muodostavat myös sopimuksen omistajan
ja käyttäjän välille.
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4 Rekisteröityminen ja sopimuksen päättäminen
Käyttääksesi BC:n tarjoamaa palvelua tulee sinun rekisteröityä ja luoda tili käyttäjänimellä ja
salasanalla. Anna seuraavat tiedot rekisteröityäksesi:
● Etu- ja sukunimi
● Voimassa oleva sähköpostiosoite
● Voimassa oleva puhelinnumero
BC:llä on pääsy Trafin ajoneuvorekisteriin, josta saamme rekisteritunnuksella tarvittavat
tiedot ajoneuvoista. Lisätäksesi ajoneuvon palveluun tulee ajoneuvosta antaa seuraavat
tiedot:
● Rekisteritunnus
● Ajetut kilometrit
Mikäli Trafin ajoneuvorekisterin tiedoissa on puutteita, pyydämme omistajaa täydentämään
puuttuvat tiedot palveluun.
BC varmistaa annetut tiedot (”Tiedot”) rekisteröinnin aikana. BC:n ja omistajan välinen
sopimus on tehty ja sitova kun rekisteröidyt palveluun näiden ehtojen mukaisesti.
Kun rekisteröidyt palveluun, sitoudut antamaan itsestäsi oikeat ja täydelliset tiedot ja
pitämään ne ajan tasalla. Sinun tulee suojata käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ja ilmoittaa
BC:lle väärinkäytöksistä välittömästi. Omistaja on vastuussa palvelun käytöstä. Voit poistaa
tilisi ja perua rekisteröintisi, jos et enää halua käyttää palvelua.
BC:llä on oikeus estää tai rajoittaa pääsyä palveluun jos
● omistaja rikkoo sopimusta
● omistaja saa toistuvasti huonoa palautetta muilta jäseniltä
● omistaja ei ole kirjautunut palveluun edellisten kuuden (6) kuukauden aikana.
BC ei ole vastuussa palveluun lisättyjen tietojen tai sisällön poistamisesta tai menettämisestä.
Kun omistaja tai BC poistaa tietoja palvelusta, voi tietojälkiä tai kopioita tiedoista edelleen
esiintyä muualla.
4.1 Jäsentaso ja auton luokitus
BC:n tarjoama palvelu perustuu luottamukseen ja BC tukee luottamusta yksinkertaisilla ja
selkeillä ohjeilla, joiden avulla jäsenet voivat toimia turvallisesti, nopeasti ja luotettavasti.
Palvelussa on käytössä jäsentason määrittävä työkalu (”Jäsentaso”). Jäsentaso määritellään
annettujen tietojen, jäseniltä saadun palautteen ja palvelun käyttöasteen perusteella.
Mitä enemmän annat tietoja, käytät palvelua ja saat positiivista palautetta, sitä korkeammalle
jäsentasolle nouset. Jäsentaso määrittää omistajille tarjotut palvelut ja niiden hinnat. Palvelun
käyttämistä varten vaaditut vähimmäistiedot on määritelty kohdassa Rekisteröityminen ja
sopimuksen päättäminen. Yksityiskohtainen kuvaus jäsentasoista löytyy xxx.
Jäsenten lisäksi myös ajoneuvot luokitellaan jäsenten antaman palauteen mukaan. Ajoneuvon
luokitustasoon voit vaikuttaa pitämällä ajoneuvon kunnossa, siistinä ja helposti varattavana.
Ajoneuvon luokitus ei vaikuta omistajan jäsentasoon.
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4.2 Omistajan ja käyttäjän välinen sopimus
Omistaja ja käyttäjä solmivat keskenään sopimuksen, kun vuokraus on vahvistettu. Sopimus
omistajan ja käyttäjän välillä päättyy kun käyttäjä palauttaa ajoneuvon tai kun omistaja tai BC
peruu vuokrauksen kohdassa Maksut, peruutukset ja muut kulut määritellyllä tavalla.
5 Palvelun käyttäminen
5.1 Omistajan yleiset vastuut
Palvelussa vuokrataan yksityiskäyttöön rekisteröityjä ajoneuvoja. Omistaja sitoutuu pitämään
ajoneuvonsa ajoneuvolain edellyttämässä kunnossa ja katsastettuna. Omistaja on vastuussa
siitä, että ajoneuvo on käyttökunnossa vuokrauksen alkaessa. Ajoneuvosta tulee tyhjentää
ylimääräinen henkilökohtainen omaisuus tai pystyä luotettavasti todentamaan mitä
omaisuutta ajoneuvossa on vuokraushetkellä ollut.
Jokaisesta ajoneuvosta tulee olla vika- ja varustelista. Omistajan tulee huolehtia, että
ajoneuvon vika- ja varustelistat ovat ajantasaisia. Jos omistaja laiminlyö listojen ylläpidon
saattaa vastuu vaurioista ja viosta jäädä omistajalle. Omistajan tulee jokaisen vuokrauksen
alkaessa ja päättyessä tarkistaa ajoneuvon kunto, ja ilmoittaa uusista vioista käyttäjälle ja
BC:lle.
Jos omistaja haluaa reklamoida vuokraustapahtumasta, tulee se tehdä palvelussa tai olemalla
yhteydessä BC:hen 24 tunnin kuluessa vuokrauksen päättymisestä. Muussa tapauksessa
käyttäjää veloitetaan alkuperäisen vuokrauksen mukaan.
Omistaja vastaa palvelussa olevien ajoneuvojen vakuutusturvasta ja hänen tulee tiedottaa
omaa vakuutusyhtiötään ajoneuvon vertaisvuokrauskäytöstä. Ajoneuvoissa voi myös olla tai
niihin on ostettavissa erillinen Shareit-Turva tai Shareit-Tieturvan palveluita.
Kun omistaja lisää ajoneuvon palveluun tulee hänen allekirjoittaa valtakirja, jolla hän antaa
BC:lle oikeuden saada tietoa vakuutusyhtiöltään. Tietoja saatetaan tarvita vuokrausten aikana
sattuneiden vahinkotapausten selvittämiseen.
Käyttäessäsi palvelua sitoudut
● noudattamaan sovellettavia lakeja, ehtoja, ohjeita ja hyviä tapoja
● käyttämään palvelua henkilökohtaisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin
● olemaan lisäämättä palveluun laitonta, loukkaavaa, virheellistä, harhaanjohtavaa tai
muuten sopimatonta materiaalia
● kunnioittamaan muiden yksityisyyttä
● olemaan jakamatta tai lataamatta palveluun roskapostia, kohtuuttoman suuria
tiedostoja, ketjukirjeitä, pyramidihuijauksia tai viruksia
● olemaan käyttämättä mitään teknologioita tai suorittamaan toimintoja, jotka
vahingoittavat palvelua tai jäsenten etua, omaisuutta tai tietoja
● olemaan käyttämättä automatisoituja järjestelmiä tai ohjelmistoja saadaksesi pääsyn
palveluun tai hankkiaksesi mitään sen osia tai kopioidaksesi tai valvoaksesi palvelua.
BC:llä on oikeus, mutta ei ole velvollisuutta, oman harkintansa mukaan
● valvoa ja ylläpitää palvelussa olevia tietoja tai materiaalia
● poistaa materiaalia palvelusta
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● rajoittaa pääsyä mihin tahansa osaan palvelua.
5.2 Vastuu kaikesta vahingosta
BC ei ole vastuussa omaisuus- tai henkilövahingoista, tulonmenetyksistä tai muista
vuokrauksen aikana sattuneista menetyksistä. BC ei ole vastuussa palvelun käyttökatkoksista
tai vastaavista teknisistä häiriöistä tai niistä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä.
Omistaja on velvollinen korvaamaan käyttäjälle vahingot, jotka johtuvat laiminlyönnistä tai
ajoneuvon puutteellisesta kunnosta.
5.3 Vastuuvapaus ja vastuun rajoitus
Omistaja on vastuussa teknisistä vioista tai muista ajoneuvoon aiheutuvista vaurioista, jotka
johtuvat teknisestä viasta, puutteellisesta huollosta, olemassa olevasta viasta tai muusta
omistajan vastuulla olevasta seikasta.
Omistaja ei ole velvollinen maksamaan käyttäjälle hyvitystä jos matka keskeytyy teknisen
vian vuoksi.
6 Maksut, peruutukset ja muut kulut
Palvelussa käytetään kolmansia maksupalveluiden tarjoajia, jotka tarjoavat useita
maksutapoja. Vuokrauksen peruminen on aina maksutonta. Vuokrausta ei kuitenkaan voi
perua vuokra-ajan alettua. BC pidättää oikeuden veloittaa toistuvasti perutut vuokraukset.
Omistaja voi perua vuokrauksen, jos
● käyttäjä myöhästyy sovitusta noutoajankohdasta
● omistaja epäilee, että ajoneuvoa tullaan käyttämään sopimattomalla tavalla
● ajoneuvossa on tekninen vika tai se ei käynnisty.
Palveluun rekisteröityminen ja sen käyttäminen on maksutonta. Omistaja maksaa vain
lisäpalveluista. BC:n osuus vuokratulosta on 30 %. Vuokrauksen peruminen on aina
maksutonta, mutta toistuvat myöhäiset perumiset vaikuttavat jäsentasoon.
7 Henkilötiedot
Tietosuojaseloste ja kaikki käytettävissä olevat yksityisyyden suojaa koskevat lait ja asetukset
ohjaavat henkilötietojesi käyttöä.
BC voi jakaa henkilötietojasi salassapitosopimuksen mukaisesti muille yrityksille, kolmansille
palveluntarjoajille, konsulteille tai muille palveluntarjoajille, jotka tuottavat palveluita BC:n
puolesta tai muutoin auttavat tuottamaan palveluita käyttäjille. BC voi käyttää henkilötietojasi
yhteistyössä ulkoisten yritysten kanssa tarjotakseen käyttäjälle BC:hen liittyviä lisäpalveluja.
BC voi jakaa henkilötietojasi mihin tahansa yrityskauppaan liittyen tai niihin liittyvien
vastaavien menettelyjen yhteydessä.
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Kaikki BC:lle vapaaehtoisesti luovutetut tiedot, kuten vuokraustiedot, ovat julkisia siltä osin,
kun sovellettavat yksityisyysasetukset sen sallivat. Henkilötiedot, kuten osoite ja
puhelinnumero, jaetaan ainoastaan henkilöille, joiden välillä on vahvistettu vuokraus.
Jos käyttäjä poistaa palveluun lisättyjä tietoja, saattaa kopiot tiedoista jäädä välimuistiin tai
arkistoiduille sivuille tai muille jäsenille, jos he ovat kopioineet tai tallentaneet tietoja. BC voi
myös jakaa henkilötietoja sen ollessa välttämätöntä noudattaaksemme sovellettavia lakeja,
säädöksiä tai ehtojamme, esimerkiksi tutkiessamme väärinkäytöksiä tai epäilyjä laittomasta
toiminnasta.
BC voi koota tai anonymisoida henkilötietoja ja jakaa anonymisoitua ja/tai koottua tietoa
kolmansille osapuolille.
Taataksemme turvallisen kokemuksen jäsenille saattaa palveluun liitetyissä ajoneuvoissa olla
laitteita, jotka määrittävät ajoneuvon sijainnin. BC voi myös kerätä tietoa ajoneuvon käytöstä.
Tietoa kerätään Suomen lain ja näiden ehtojen mukaisesti. BC:llä on oikeus käyttää tietoa
todentaakseen vahinkoja tai aineellisia sopimusrikkomuksia sekä hoitaakseen tarvittavat
toimenpiteet, kuten avun kutsumisen vahinkopaikalle.
Vakuutussalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja käsitellään ja luovutetaan aina vain henkilön
suostumuksella ja suostumuksen rajoissa.
8 Profiilin tiedot
Käyttäjä voi muokata tai poistaa käyttäjäprofiilin tietoja kirjautumalla tilille. Jos käyttäjä ei
enää halua olla palvelussa, voi hän pyytää BC:tä poistamaan tilin ja kaikki henkilökohtaiset
tiedot. Käyttäjän yhteystietoja (sähköposti ja puhelinnumero) voidaan edelleen käyttää
markkinointiin. Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä markkinointi- tai muista yhteydenotoista.
8.1 Miten suojaamme henkilötiedot
Tietojenkeruu ja henkilötietojen käyttö liittyen palveluun pääsyyn ja sen käyttöön on kuvattu
tietosuojaselosteessa.
9 Sovellettavat lait ja säädökset
Sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
10 Omistusoikeus ja immateriaalioikeudet
BC:llä on lainmukaiset tekijänoikeudet sen palveluun ja palvelun sisältöön. BC säilyttää
ehtojen mukaisesti kaikki oikeudet sen palveluun, sisältöön ja ohjelmistoon sekä muihin
tuotteisiin, ohjelmistoihin ja muuhun käyttäjälle tarjottuun tai palvelussa käytettyyn
omaisuuteen.
11 Evästeet
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Sivustollamme on käytössä evästeet, mukaan lukien kolmannen osapuolen evästeet. Voit
halutessasi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden käytön
estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen.

12 Muutokset ehtoihin
BC pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja. Tiedotamme ehtomuutoksista palvelun kautta.
Muutokset astuvat voimaan julkaisuhetkellä. Jos jatkat palvelun käyttöä ehtomuutosten
jälkeen, hyväksyt samalla uudet ehdot. Jos et hyväksy ehtoja, voit halutessasi poistaa tilisi
palvelusta.
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Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 10.1.2018
1. Rekisterinpitäjä
Nimi
Shareit Bloxcar Oy, Y-tunnus 2417695-9
Osoite
Itäkatu 1–5,
00930 Helsinki
Muut yhteystiedot
info@shareitbloxcar.fi,
+358 44 732 9611
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi
Janika Öhman
Osoite
Itäkatu 1–5,
00930 Helsinki
Muut yhteystiedot
janika.ohman@shareit.fi
3. Rekisterin nimi
Shareit Bloxcar Oy:n asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Shareit Bloxcar Oy:n tarjoaman autojen
vertaisvuokrauspalvelun ylläpitäminen. Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun
asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen
ja personointiin, markkinointiin, markkinatutkimuksiin, asiakasviestintään, asiakasyhteyksien
ylläpitämiseen, varausten ja vuokrausten käsittelyyn ja arkistointiin, laskutukseen sekä
ajoneuvojen statuksen seuraamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös Shareit Bloxcar Oy:n
toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain
sallimissa ja edellyttämissä rajoissa (10 § ja 24 § 523/1999).
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
• nimitiedot
• syntymäaika
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• sukupuoli
• kieli
• yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
• asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta
• suoramarkkinointiluvat
• sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden
tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot
(esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä
rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
• markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut
markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja
-kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
• asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. vuokrausten ja
palveluiden osto ja peruutustiedot, palautteet).
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas luovuttaa henkilötiedot Shareit Bloxcar Oy:lle. Shareit Bloxcar Oy voi tarkistaa
asiakkaan antamien tietojen oikeellisuuden käyttäen Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteriä,
väestötietojärjestelmää, Trafin ajoneuvo- ja ajoneuvoliikennerekisteriä ja muita tietolähteitä.
Blox Car voi myös saada tietoja yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja
koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Kirjautumalla palveluun asiakas
hyväksyy tietojen luovutuksen ja keräämisen.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilön nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero voidaan luovuttaa toiselle
Shareit Bloxcar Oy:n asiakkaalle vuokrauspyynnön tekemisen ja käsittelyn yhteydessä sekä
vuokraustapahtumaan liittyen.
Ajoneuvon omistajan nimi ja kuva esitetään ajoneuvon sivulla Shareit Bloxcar Oy:n palvelussa.
Henkilörekisterin tietoja voidaan luovuttaa kolmansille palveluiden tuottajille, jotka toimivat
suorassa yhteistyössä Blox Carin kanssa.
Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan
lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi yhteistyökumppaneille, jollei
rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti
tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, joissa tietojen käyttötarkoitus sopii yhteen Blox Carin
käyttötarkoitusten kanssa.
Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien
vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla sekä
tieteellistä tutkimusta varten. Tällöin tiedot anonymisoidaan. Tietoja voidaan luovuttaa
yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät
tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin
tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa
henkilörekistereissään.
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8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
a) Manuaalinen aineisto
Blox Car ei käsittele tai säilytä manuaalista aineistoa.
b) Sähköisestä käsiteltävä aineisto
Oikeus rekisterin käyttöön on Shareit Bloxcar Oy:n henkilöstöllä ja Shareit Bloxcar Oy:n
erikseen valtuuttamilla henkilöillä. Rekisterin käyttäjät tunnistetaan yksilöllisillä
käyttäjätunnuksilla. Palvelimet suojataan palomuureilla, ylläpitämällä tietoturvaohjelmistoja,
kahdentamalla ja muilla hyvän tietoturvakäytännön mukaisilla toimilla.
10. Tarkastusoikeus
Asiakkailla on oikeus tarkastaa omat tietonsa. Pyynnöt tulee osoittaa tietosuojaselosteen
yhteyshenkilölle sähköpostitse.
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakkailla on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua. Pyynnöt tulee
osoittaa tietosuojaselosteen yhteyshenkilölle sähköpostitse.
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista. Asiakkaalla on myös oikeus kieltäytyä
muista yhteydenotoista, kun hän on poistanut profiilinsa palvelusta.
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Thank you for using Blox Car!
User terms (User)
1 General
These Terms together with the Privacy Policy, User Instructions and other information in the
Service (“Terms”) create the framework for using the service, website and software
(“Services”). The Blox Car (“BC”) online service is a platform through which registered Users
can rent vehicles (“Rental”) in the Blox Car Service (“Service”) and be in direct contact with
the Owners and Holders of the vehicles (“Owner”). An Owner is a person who has added a
vehicle to the Service. There are separate Owner Terms with their rights and obligations.
As the provider of the Blox Car Service BC does not provide, control, lead or deliver rentals or
arrange distribution of the rentals. When the Users rent vehicles through the Blox Car Service
a contract is formed between the User and Owner (Together described as “Members”). The
contractual relationship and obligations in connection with it are described in these Terms.
BC can organise the handover of the vehicle or its keys to the User. BC is not and does not
become a part of this contract or a member in the contractual relationship between the
Members.
By registering in the Service you agree to these Terms and commit to follow all instructions
about using the Service.
2 Eligibility
Anyone can register in the Service, but there are limitations regarding the Rentals (e.g. the age
of the Renter and the Driver’s license).
If you rent any vehicle from the Service you must meet the following criteria:
● You are at least 20 years old.
● You have the legal capacity to enter into a contract.
● Your driver’s license has been valid at least 24 months.
● You agree to follow all the Terms, Payment terms, Instructions and applicable
legislation.
● You have not driven under the influence of an intoxicating substance.
● You have not committed more than the legally approved amount of traffic offences.
● Your have good credit.
3 Parties to the contract
These Terms form a contract between you and Shareit Blox Car Oy (Business-ID 2417695-9, ℅
Countdeal, Itäkatu 1–5 A 38, 00930 Helsinki) and they define your and BC’s rights and
obligations regarding the Service. The Terms also form an agreement between the User and
Owner.
4 Registering and ending the contract
To use the Service provided by BC you must register and create an account with a user name
and password. Please give the following information to register:
● First and last name
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●
●

Valid e-mail address
Valid phone number

BC confirms the given information (“Information”) during registration. The User enters into a
binding contract with BC when they register in the Service according to these Terms.
When you register you agree to give complete and correct information about yourself and to
keep it updated. You must protect your username and password and immediately inform BC
about abuse. The User is responsible for using the Service. If you wish not to use the Service
you can remove your account and cancel your registration.
BC has the right to prohibit or restrict the access to the Service if:
1. The User breaches the contract.
2. The User does not take care of the vehicles as defined by BC.
3. BC suspects that the service is used illegally in a way that may cause damage.
4. The Users' ability to pay has weakened (e.g. poor credit history, read more in Payment
terms).
5. The User gets repeatedly bad feedback from the other Members.
6. The User has not logged into in the Service for the past six (6) months.
BC is not responsible for removal or loss of any information added to the Service, unless
separately stated otherwise in the Privacy Policy. When the User or BC removes information
from the Service many traces of information or copies still remain elsewhere.
4.1 Membership level
The Service is based on trust and BC supports the trust with simple and clear instructions that
enable the Members to act in a safe, fast and reliable way. The trust is based on a Membership
level ranking (“Membership level”) that defines the trust level of the Members. The
Membership level is defined based on given information, received feedback and usage of the
Service.
The more information you give, the more you use the Service and the more feedback you get
the higher your Membership level goes. The Membership level defines what vehicles and
services are available and also the price of them. The required minimum information is
defined in Registering and ending the contract. Check the detailed description of the
Membership level.
4.2 Contract between the User and the Owner
The User and the Owner enter into a contract with each other when the Rental is confirmed.
The contract ends when the User returns the vehicle to the Owner or when the Owner cancels
the Rental as described in Payments, cancellations and other costs.
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5 Using the Service
5.1 The User’s general responsibilities
In the Service you can rent vehicles registered to private use. The Users’ must take care of the
vehicles during rental and follow given instructions.
The vehicles may only be used in an ordinary way and following the Finnish legislation and
acts. The vehicles may only be driven on official roads. Smoking and keeping animals in the
vehicles is forbidden unless separately stated otherwise in the vehicle details. A vehicle must
be locked when it is parked.
The User may let another User with the same or higher Membership level drive the vehicle.
The original Renter is always responsible for the vehicle. In these cases both of the Users
share the risk.
Each vehicle has a fault and an equipment list. The User must check the condition of the
vehicle at the start of each rental. If the User does not report faults that are not in the list to
the User or BC the responsibility may shift to the User.
If the User wants to make a complaint regarding the Rental it must be done through the
Service or by contacting BC within 24 hours of the end of the Rental. Otherwise the User is
invoiced according to the original Rental.
If the Rental includes a fixed amount of kilometres and the User drives less than the included
kilometres no compensation is paid to the User for the unused kilometres.
The Owner is responsible for insuring the vehicle. The vehicles may also have a separate
Shareit Cover or Shareit Road Side Assistance granted in benefit of the owner. These can also
be bought separately for each Rental. The User is up to the upper limit of excess responsible
for all damage during the Rental.
When you use the Service, you agree to:
1. Follow applicable laws, terms, instructions and good manners.
2. Use the Service for personal and non-commercial use.
3. Not upload illegal, offensive, incorrect, misleading or otherwise inappropriate material
to the Service.
4. Respect other Members’ privacy.
5. Not share or upload spam, large files, chain letters, pyramid scams or viruses to the
Service.
6. Not use any technologies or act in a way that damage the Service or the Members’
interests, property or information.
7. Not to use automated systems or programmes to get access to the Service or any part
of it or to copy or surveil it.
BC has the right but no obligation to:
1. Surveil and maintain information in the Service.
2. Remove material from the Service.
3. Limit access to any part of the Service.
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5.2 Liability for all damage
BC is not liable for personal injuries or property loss, loss of income or other losses during the
Rental. BC is not responsible for service breaks or equivalent technical errors or damage or
losses caused by them.
The User is fully liable without excess towards the Owner and BC if the damage is caused
directly or indirectly by:
● Criminal activity as judged by the court.
● Negligence.
● Driving under the influence of alcohol or any other intoxicating substance.
● Breach of contract due to deliberate offense or gross negligence.
The User is always liable for compensating damage if he/she has not informed about a
delayed return of the vehicle. BC has the right to invoice the User in all above-mentioned
cases.
5.3 Discharge and limited liability
The User is released from liability for the excess if the Owner and BC gets a full compensation
from the third party causing the damage or from his/her insurance company. In this case the
User is refunded for any paid compensation.
The User is not responsible for technical failure or other damage on the vehicle caused by:
● Technical failure.
● Insufficient maintenance.
● An existing issue.
● Anything that the Owner is responsible for.
6 Payments, cancellations and other costs
The Service uses third-party payment providers that offer several payment options. The
User’s ability to pay is verified for each Rental regardless of payment method and a temporary
authorisation hold for a nominal amount is placed on their credit card. Cancellation is always
free, but a Rental can’t be cancelled after the renting time has started. Please note that
repeated last-minute cancellations will affect the Membership level and your possibilities to
use the Service. BC reserves the right to charge for repeatedly cancelled Rentals.
The Owner can cancel a Rental if:
● The User is late for pick-up.
● The Owner suspects that the vehicle will be used in an inappropriate way (Rental is
refunded to the User).
● The vehicle has a technical failure or does not start (Rental is refunded to the User).
In the above-mentioned cases the User does not have the right to get a separate
compensation. Registering to the Service and using it is free. The User pays for the Rentals and
other services and fees in relation to them. Other costs are listed in the User Instructions and
the Price list.
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The Service does not collect late fees. A repeated or long delay in returning the vehicle lowers
the Membership level significantly and reduces the possibilities to use the Service. BC
reserves the right to collect late fees if the delay is significant or if the User does not inform
the Owner or BC about the delay.
7 Personal Data
The Privacy Policy and any additional privacy information made available to you govern the
use of your Personal Data.
BC may share your Personal Data with other companies, third-party vendors, consultants or
other service providers that perform services on our behalf or otherwise help provide the
service to you, under reasonable confidentiality terms. BC may use Personal Data in
partnership with outside companies to provide you with additional services related to BC.
BC may share your Personal Data in connection with any company transaction, such as a
merger, sale of all or a portion of company assets or shares, reorganization, financing, change
of control or acquisition of all or a portion of our business by another company or third party,
or in the event of bankruptcy or related or similar proceedings.
BC may share your Personal Data with others with whom you communicate on the Service
and any information that you post or share publicly in the Service. Any information that you
voluntarily disclose on BC such as user content about Rentals becomes available to the public,
as controlled by any applicable privacy settings. Personal Data such as address and mobile
number will only be shared with relevant Users for confirmed Rentals.
If you remove information that you posted to the Service, copies may remain viewable in
cached and archived pages, or if other users have copied or saved that information.
BC may also share personal information if it’s necessary to comply with any applicable law or
regulation or enforce our Terms, including investigating any violations or suspicions of
criminal behaviour.
BC may aggregate and anonymise your Personal Data and share that anonymised and/or
aggregated data with third parties.
To ensure a safe experience for the Members, the Vehicles in the Service may have devices
that determine the car’s location and BC may also collect information about the usage of the
Vehicle through the device. Information is only collected in accordance with Finnish
legislation and these Terms. BC has the right to use the data to verify any accidents or
material contractual breaches and to take any necessary action, such as alerting help on the
scene.
Information covered by insurance secrecy are handled and given out only with and within the
limits of the consent of the person.
8 Profile information
A User can edit or remove account information at any time by logging into the account. If a
User no longer wants to be a member in the Service the User may request BC to remove the
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account and any personal information. The User’s contact details (e-mail and phone number)
may still be used for marketing purposes. The User may ask BC not to contact him/her for
marketing or other purposes.
8.1 How we protect your Personal Data
Our collection and use of Personal Data in connection with your access to and use of the
Service is described in our Privacy Policy.
9 Applied laws and regulations
The laws of Finland govern the Terms.
10 Property rights and Intellectual Property
BC has the legal rights and copyright to the Service and its content. BC retains all right, title
and interest in the Service, its content, and the software and in all other products, software
and other properties provided to you or used by you through the Service.
11 Cookies
Our website uses cookies, including third-party cookies. You can stop cookies by changing the
settings on your browser. Stopping cookies may affect the functionality of the website.
12 Changes to Our Terms
BC reserves the right to change these Terms. We will communicate the changes through the
Service. Changes to BC’s Terms are effective when they are posted on this page. Your use of BC
services following these changes means that you accept the revised Terms. If you do not agree
to these changes, you can choose to remove your account.
Thank you for using Blox Car!
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User terms (Owner)
1 General
These Terms together with the Privacy Policy, User Instructions and other information in the
Service (“Terms”) create the framework for using the service, website and software
(“Services”). The Blox Car (“BC”) online service is a platform through which registered Users
can rent vehicles (“Rental”) in the Blox Car Service (“Service”) and be in direct contact with
the Users (“User”). An Owner (“Owner”) is a person who has added a vehicle to the Service.
Owners can act as Owners or Users in the Service. Please read also the User Terms.
As the provider of the Blox Car Service BC does not provide, control, lead or deliver rentals or
arrange distribution of the rentals. When Owners rent out vehicles through the Blox Car
Service a contract is formed between the Owner and User (“Members”). The contractual
relationship and obligations in connection with it are described in these Terms. BC can
organise the handover of the vehicle or its keys to the User. BC is not and does not become a
part of this contract or a member in the contractual relationship between the Members.
By registering in the Service, you agree to these Terms and commit to follow all instructions
about using the Service.
2 Eligibility
In the Service there are no limitations regarding the Owners.
To the Service you can add
● passenger cars
● vans
● campers
● recreational vehicles
● caravans
● trailers.
You can add any vehicle to the Service if it is inspected and roadworthy and has a valid traffic
insurance.
3 Parties to the contract
These Terms form a contract between you and Shareit Blox Car Oy (Business-ID 2417695-9, ℅
Countdeal, Itäkatu 1–5 A 38, 00930 Helsinki) and they define your and BC’s rights and
obligations regarding the Service. The Terms also form an agreement between the Owner and
User.
4 Registering and ending the contract
To use the Service provided by BC you must register and create an account with a username
and password. Please give the following information to register:
● First and last name.
● Valid e-mail address.
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●

Valid phone number.

BC has access to Trafi’s vehicle register and we get all the necessary information by
registering the vehicles registration number. To add your vehicle to the Service please give
the following information:
●
●

Vehicle registration number.
Driven kilometres.

If the information in Trafi’s register is incomplete, we will ask the Owner to add missing
information.
BC checks the given information (“Information”) during registration. A contract between BC
and the Owner is made and is binding when you register to the Service according to these
Terms.
When you register you agree to give complete and correct information about yourself and
agree to keep it updated. You must protect your username and password and immediately
inform BC about abuse. The User is responsible for using the Service. If you wish not to use the
Service you can remove your account and cancel your registration.
BC has the right to prohibit or restrict the access to the Service if:
7. The Owner breaches the contract.
8. The Owner gets repeatedly bad feedback from other Members.
9. The Owner has not registered in the Service for the past six (6) months.
BC is not responsible for removal or loss of any information added to the Service, unless
separately stated otherwise in the Privacy Policy. When the Owner or BC removes information
from the Service, traces of information or copies may remain.
4.1 Membership level and classification of the vehicle
The Service is based on trust and BC supports the trust with simple and clear instructions that
enable the Members to act in a safe, fast and reliable way. The trust is based on a Membership
level ranking (“Membership level”) that defines the trust level of the Members. The
Membership level is defined based on given information, received feedback and usage of the
Service.
The more information you give, the more you use the Service and the more feedback you get
the higher your Membership level goes. The Membership level defines what services are
available and the price of them. The required minimum information is defined in Registering
and ending the contract. Check the detailed description of Membership levels.
The vehicles are rated according to feedback from the Users. You can influence the rating by
keeping the vehicle in good condition, clean and easy to book. The rating of the vehicle does
not affect the Membership level of the Owner.
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4.2 Contract between the Owner and the User
The Owner and the User enter into a contract with each other when the Rental is confirmed.
The contract ends when the User returns the vehicle to the Owner or when the Owner cancels
the Rental as described in Payments, cancellations and other costs.
5 Using the Service
5.1 The Owner’s general responsibilities
In the Service you can let out vehicles registered for private use. The Owner agrees to keep the
car roadworthy according to the Vehicles Act and inspected. The Owner is responsible for the
car being in working condition at the start of the Rental. There should not be private property
in the Vehicle or the Owner must be able to prove what has been stored in the vehicle during
the Rental.
Each vehicle has a fault and an equipment list. The Owner is responsible for keeping the lists
up to date. If the Owner does not update the lists the responsibility for damages may shift to
the Owner. The Owner must check the condition of the vehicle at the start and end of a Rental
and report new damage to the User and BC.
If the Owner wants to make a complaint about the Rental it must be done through the Service
or by contacting BC within 24 hours of the end of the Rental. Otherwise the User is invoiced
according to the original Rental.
The Owner is responsible for the insurance cover of the vehicle and he/she is obligated to
inform the insurance company about peer-to-peer renting. A separate Shareit Cover or Shareit
Road Side Assistance service can be bought in the Service.
When an Owner adds a vehicle to the Service he/she must sign a POA that gives BC the right
to receive information from the Owner’s insurance provider. The information might be
needed for handling insurance cases that occur during Rentals.
When you use the Service, you agree to:
8. Follow applicable laws, terms, instructions and good manners.
9. Use the Service for personal and non-commercial use.
10. Not upload illegal, offensive, incorrect, misleading or otherwise inappropriate material
to the Service.
11. Respect other Members’ privacy.
12. Not share or upload spam, large files, chain letters, pyramid scams or viruses to the
Service.
13. Not use any technologies or do things that damage the Service or the Members’
interest, property or information.
14. Not use automated systems or programmes to get access to the Service or any part of it
or to copy or surveil it.
BC has the right but no obligation to:
4. Surveil and maintain information in the Service.
5. Remove material from the Service.
6. Limit the access to any part of the Service.
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5.2 Liability for all damage
BC is not liable for personal injuries or property loss, loss of income or other losses during the
Rental. BC is not responsible for service breaks or equivalent technical errors or damage or
losses caused by them.
The Owner is liable to compensate to the User damages caused by negligence or inadequate
condition of the vehicle.
5.3 Discharge and limited liability
The Owner is responsible for technical errors and other damages caused by technical error,
inadequate maintenance, an existing error or other circumstances that the Owner can prevent
with his/her behaviour.
The Owner is not responsible for paying compensation to the User if the car has a technical
error.
6 Payments, cancellations and other costs
The Service uses third-party payment providers that offer several payment options.
Cancellation is always free, but a Rental can’t be cancelled after the renting time has started.
Please note that repeated last-minute cancellations will affect the Membership level and your
possibilities to use the Service. BC reserves the right to charge for repeatedly cancelled
Rentals.
The Owner can cancel a Rental if:
● The User is late for pick-up.
● The Owner suspects that the vehicle will be used in an inappropriate way (Rental is
refunded to the User).
● The vehicle has a technical failure or does not start (Rental is refunded to the User).
Registering to the Service and using it is free. The Owner only pays for extra services. BC’s
share of the Rental income is 30%. Cancelling a Rental is always free of charge, but repeated
cancellations affect the Membership level.
7 Personal Data
The Privacy Policy and any additional privacy information made available to you govern the
use of your Personal Data.
BC may share your Personal Data with other companies, third-party vendors, consultants or
other service providers that perform services on our behalf or otherwise help provide the
service to you, under reasonable confidentiality terms. BC may use Personal Data in
partnership with outside companies to provide you with additional services related to BC.
BC may share your Personal Data in connection with any company transaction, such as a
merger, sale of all or a portion of company assets or shares, reorganisation, financing, change
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of control or acquisition of all or a portion of our business by another company or third party,
or in the event of bankruptcy or related or similar proceedings.
BC may share your Personal Data with people whom with you communicate in the Service and
any information that you post or share publicly in the Service. Any information that you
voluntarily disclose on BC such as user content about Rentals becomes available to the public,
as controlled by any applicable privacy settings. Personal Data such as address and mobile
number will only be shared with relevant Users for confirmed Rentals.
If you remove information that you posted to the Service, copies may remain viewable in
cached and archived pages, or if other users have copied or saved that information.
BC may also share personal information if it’s necessary to comply with any applicable law or
regulation or enforce our Terms, including investigating any violations or suspicions of
criminal behaviour.
BC may aggregate and anonymise your Personal Data and share that anonymised and/or
aggregated data with third parties.
To ensure a safe experience for the Members, the Vehicles in the Service may have devices
that determine the car’s location and BC may also collect information about the usage of the
Vehicle through the device. Information is only collected in accordance with Finnish
legislation and these Terms. BC has the right to use the data to verify any accidents or
contractual breaches and to take any necessary action, such as alerting help on the scene.
8.1 Profile information
A User can edit or remove account information at any time by logging into his/her account. If
a User no longer wants to be a member in the Service the User may request BC to remove the
account and any personal information. The User’s contact details (e-mail and phone number)
may still be used for marketing purposes. The User may ask BC not to contact him/her for
marketing or other purposes.
8.2 How we protect your Personal Data
Our collection and use of Personal Data in connection with your access to and use of the
Service is described in our Privacy Policy.
9 Applied laws and regulations
The laws of Finland govern the Terms.
10 Property rights and Intellectual Property
BC has the legal rights and copyright to the Service and its content. BC retains all right, title
and interest in the Service, its content, and the software and in all other products, software
and other properties provided to you or used by you through the Service.
11 Cookies
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Our website uses cookies, including third-party cookies. You can stop cookies by changing the
settings on your browser. Stopping cookies may affect the functionality of the website.

12 Changes to Our Terms
BC reserves the right to change these Terms. We will communicate the changes through the
Service. Changes to BC’s Terms are effective when they are posted on this page. Your use of BC
services following these changes means that you accept the revised Terms. If you do not agree
to these changes, you can choose to remove your account.
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Privacy Policy
Personal Data Act (523/1999), Sections 10 and 24
Document created 10.01.2018
1. Controller of the register
Name
Shareit Bloxcar Oy, Business ID 2417695-9
Address
Itäkatu 1–5,
00930 Helsinki
Finland
Other contact information
info@shareitbloxcar.fi
+358 (0) 44 732 9611
2. Contact information for queries regarding the register
Name
Janika Öhman
Address
Itäkatu 1–5,
00930 Helsinki
Finland
Other contact information
janika.ohman@shareit.fi
3. Name of the register
Customer register of Shareit Bloxcar Oy
4. Use of information contained in the register
The aim of handling personal data is to maintain the peer-to-peer rental service provided by
Shareit Bloxcar Oy and for customer relationships or other relevant relationships, analysis,
service provision, personalisation, marketing, market research, customer communications,
upkeep of customer contacts, handling and archiving of bookings and rentals, invoicing and
following the status of vehicles. The information can also be used for planning and developing
the company operations of Shareit Bloxcar Oy.
5. User Register Data Contents
In the register the following information can be handled about the registered user:
• name
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• date of birth
• gender
• language
• contact details (postal address, phone number, e-mail)
• start and end date of the customer relationship
• direct marketing permission
• information regarding electronic services and content (e.g. newsletter subscriptions),
technical information sent by the registered user to the register holder’s server (e.g. IP
address, browser, browser version, page from which the registered user came to our page)
and cookies sent to the registered user’s browser with related information
• information regarding marketing and promotion, such as marketing actions directed at the
registered user and their participation in them (e.g. lotteries or competitions)
• information regarding upkeep and maintenance of the customer relationship (e.g. rentals or
bought services, basic information and feedback).
6. Regular Data sources
The customer gives out the personal data to Shareit Bloxcar Oy. Shareit Bloxcar Oy can verify
the information by using Suomen asiakastieto Oy’s register, Population Information System,
Vehicular and Driver Data Register and other information sources. Shareit Bloxcar Oy may
also get information from partners’ registers and from authorities and companies that provide
personal data services. By logging in to the service the customer accepts the collection and
disclosure of information.
7. Regular Disclosure of information
Name, address, e-mail and phone number can be handed to another Shareit Bloxcar Oy
customer in conjunction with the making or handling of a booking request or rental.
The name and picture of the owner is shown on the vehicle page in the Shareit Bloxcar Oy
online service. Information in the person register can be handed to third-party service
providers that cooperate directly with Shareit Bloxcar Oy.
The information can be provided at the discretion of the controller of the register to e.g.
partners and within the permits and obligations of the current legislation, if the registered
user has not prohibited disclosure of information. Disclosure of information can only be done
for purposes that are relevant to the use of Shareit Bloxcar Oy.
Information may also be disclosed based on requests by competent authorities or other
parties in accordance with existing legislation or for scientific research. In this case the
information is anonymised. Information may be disclosed to buyers in case of mergers and
acquisitions.
Information may be transferred to partners who are chosen by the controller of the register
and who process data for the controller in accordance with a cooperation agreement. The
controller may not process transferred information on its own account in their own person
registers.
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8. Data protection principles of the register
Data in the register will not be transferred outside the European Union or the European
Economic Area.
9. Rights of a data subject
a) Manual data
Shareit Bloxcar Oy does not handle or keep manual data.
b) Electronic data
The personnel of Shareit Bloxcar Oy and persons individually authorised by Shareit Bloxcar
Oy have the right to access the register. The users are identified with unique usernames. The
servers are protected with firewalls, by keeping security software up to date, reduplicating
and other actions in accordance with good information security practices.
10. Right to control the information
Customers have the right to control their information. The request may be sent per e-mail to
the contact person.
11. Right to rectify incorrect information
Customers have the right to demand that incorrect or old information is deleted or corrected.
The request may be sent per e-mail to the contact person.
12. Other rights regarding handling the information
Customers have the right to refuse direct marketing. A customer also has the right to refuse
any other contact after they have removed their profile from the service.
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