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Alipay Europe Consumer Wallet -palvelun Käyttöehtojen 

muuttaminen  

Hyvä asiakas,  

Haluamme ilmoittaa teille, että teemme muutoksia Alipay Europe Consumer Wallet -

käyttöehtoihin, jotka sääntelevät Alipay Walletisi sekä Alipay Wallet -palvelujen 

käyttöä ("Käyttöehdot"). 

Nämä muutokset ovat tiivistetysti seuraavat:   

- Kaikki viittaukset Alipay Maksunkäsittelyjärjestelmään, Alipay Global 

Connectiin ja kaikkiin näihin liittyviin ehtoihin on poistettu (katso Liite 1, kohdat 

6.8, 7.1.3, 15.1, 17.10, 21.3, 21.4 and 21.5.1) koska ne eivät ole relevantteja; 

 

- Olemme selventäneet, mitkä palvelut ovat Käyttöehtojen alaisia sekä 

Käyttöehtojen soveltamisalaa (katso kohta 1.1);  

 

- Olemme selventäneet, että sinulla on oltava AliExpress -tili, jotta voit avata ja 

pitää Alipay Wallettia (katso kohta 1.2); 

 

- Olemme selventäneet hyväksyttyjä maksuvälineitä, joita voit käyttää varojen 

siirtämiseksi Alipay Wallet -saldoosi, huomauttaen erityisesti, että tällaisten 

maksuvälineiden on oltava rekisteröityjä samalle nimelle, jolla käytät Alipay 

Walletiasi (katso kohta 5.2);  

 

- Olemme päivittäneet Tietosuojaselosteen hyperlinkin (katso kohta 8.2);  

 

- Olemme päivittäneet tiedonsiirtoja koskevan suostumuslausekkeen 

poistaaksemme Luxemburgin ja Espanjan ja lisätäksemme Yhdysvallat maaksi, 

jossa kolmannet osapuolet voivat sijaita (katso kohta 9.1);  

 

- Olemme päivittäneet Alipay Wallet -palvelujen tarjoamisen lopettamiseen 

oikeuttavat syyt sisältämään AliExpress -tilin poistamisen tai poistopyynnön 

(katso kohta 17); 

 

- Maksupyynnön täytäntöönpanon aikavälejä on päivitetty (katso kohta 20);   

 

- Kansainvälisen kauppakamarin sääntöjä tullaan nyt soveltamaan 

välimiesmenettelyyn, minkä lisäksi välimiesmenettelyn oikeuspaikaksi 

muutettiin Pariisi, Ranska (katso kohta 25.6.3);  

 

- Olemme myös tehneet joitakin muita muutoksia Käyttöehtoihin (tutustu 

oheiseen Käyttöehtojen uuteen ja muutettuun versioon). 

Käyttöehtojen muutettu versio, joka sisältää tehdyt muutokset, on ohessa liitteenä.  
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Käyttöehtojen uusi ja muutettu versio astuu voimaan 1.2.2022 ja se tulee soveltumaan 

meidän väliseemme liikesuhteeseen kyseisestä päivästä alkaen.  

Käyttöehtojen kohdan 18 mukaan sinun katsotaan hyväksyneen nämä muutokset, jos 

et ilmoita meille ennen yllä mainittua ehdotettua voimaantulopäivää, että kieltäydyt 

hyväksymästä muutoksia.  

Jos haluat kieltäytyä ehdotetuista muutoksista, sinun on ilmoitettava kieltäytymisestäsi 

Alustaoperaattorin Verkkosivustolla olevan "ohjekeskuksen" kautta. Huomioithan, että 

jos kieltäydyt hyväksymästä muutettuja Käyttöehtoja, emme voi enää tarjota sinulle 

Alipay Wallet -palveluja. Kieltäytyminen merkitsee siten Alipay Wallet -palvelujen 

tarjoamisen lopettamista ja Alipay Wallettisi suljetaan Käyttöehtojen kohdan 17 

mukaisesti. Tämä irtisanominen tapahtuu ilman seuraamuksia tai veloituksia.  

Jos sinulla on kysyttävää koskien ehdotettuja muutoksia, älä epäröi ottaa yhteyttä 

meihin Alustaoperaattorin Verkkosivustolla olevan "ohjekeskuksen" kautta. 

Ystävällisin terveisin,  

 

Marraskuu 2021 

Alipay (Europe) Limited S.A.  

 


