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Oy Teboil Ab täyttää tummennetut alueet
Asiakasnumero

Sopimusnumero

DKV asiakasnumero

Laskutuskieli
suomi

ruotsi

englanti

Yrityksen virallinen nimi

Y-tunnus

Jakeluosoite

Henkilötunnus

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Laskutusosoite (ellei sama kuin yllä)

Perustamisvuosi

Postinumero ja -toimipaikka

Vuosiliikevaihto

Sähköpostiosoite

Arvioidut kuukausiostot (= luottoraja)

Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero

Arvioidut litraosotot / kk

Yrityksen kotikunta

litr.

Dieselöljy
Toimiala
Puu- ja turvekuljetukset
Teollisuus

Rakennus ja
maansiirto

Linjatilausliikenne

Linjareittiliikenne

Kaukorahtiliikenne

Kauppa

Elintarvikekuljetukset

Palo- ja
pelastustoimet

Muu, mikä?

litr.

Moottoripolttoöljy

Lähijakelukuljetukset

Säiliökuljetukset

Taksiliikenne

Hakijan käytössä olevat ajoneuvot
Kuorma-autot

kpl

Linja-autot

kpl

Pakettiautot

kpl

Henkilöautot

kpl

Työkoneet

kpl

Korttitilaus
Kappalemäärä

Ajoneuvojen rekisterinumerot DKV kortteja varten pitää merkitä tähän

Mahdolliset lisätiedot
Laskutus
Haluan vastaanottaa maakohtaiset ostoerittelyt sähköpostiini ilman lisäkuluja. (Ks. Sopimusehdot kohta 9.)
Sähköpostiosoite:
Verkkolaskutus
Yrityksen verkkolaskutuspalvelulla Teboilin laskut välitetään sähköisessä muodossa.
Verkkolaskuosoite (OVT)

Operaattori

Allekirjoitus
Vakuutamme kaikki yllämainitut tiedot oikeiksi ja vakuutamme tutustuneemme sopimusehtoihin ja sitoudumme noudattamaan niitä.
Paikka ja aika
Yrityksen virallinen allekirjoitus ja nimenselvennys

Oy Teboil Ab täyttää tummennetut alueet
Päivämäärä ja luotonvalvonnan allekirjoitus
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Lisätiedot

Hyväksytty
Kyllä
OY TEBOIL AB
Pääkonttori
Postiosoite
PL 57
01511 Vantaa

Katuosoite
Plaza Loiste
Äyritie 20
01510 Vantaa

Puhelin
020 470 0900
asiakaspalvelu@teboil.fi

Ei

Y-tunnus 0114795-2
Kotipaikka Helsinki

Tarkista pakolliset tiedot
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Tulosta

Lomakkeen alkuun

DKV-KORTTISOPIMUSEHDOT
1. YLEISTÄ
DKV-kortti on kansainvälinen ammattiliikenteelle tarkoitettu kortti, joka käy kaikissa DKV (DKV Euro Service
Gmbh) myyntipisteissä Euroopassa, Marokossa ja Turkissa. Tankkauspisteitä on n. 35 000 ja palvelupisteitä n.
45 000, palvelumaita on Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa yhteensä 42.
Kortilla voi ostaa ulkomailta kaikkia ammattiliikenteen
tarvitsemia tuotteita ja palveluita. Kortin mukana toimitetaan ”Yleiset liiketoiminnan ehdot” (mm. Italian viranomaiset vaativat tätä dokumenttia), joka tulee allekirjoittaa ja palauttaa Oy Teboil Ab:lle. Lisäksi kortin mukana
toimitetaan tarkempaa tuotteisiin ja ostopaikkoihin
liittyvää tietoa.
2. KORTIN MYÖNTÄMINEN
DKV-kortin myöntää Suomessa Oy Teboil Ab (Teboil).
Kortti voidaan myöntää kirjallisen DKV-korttihakemuksen (hakemus) perusteella Suomeen rekisteröidylle
yritykselle tai yhteisölle (asiakas). Hakemuksen allekirjoittamisella asiakas vakuuttaa hakemuksessa ilmoittamansa tiedot oikeiksi ja sitoutuu noudattamaan voimassaolevia sopimusehtoja ja suostuu siihen, että Teboil saa
hankkia tarpeelliset luottotiedot ja pankkisuhdetta koskevat tiedot sekä muut luotto- ja asiakassuhteen kannalta tarpeelliset tiedot. Teboililla on oikeus hylätä hakemus.
3. KORTIN VOIMASSAOLOAIKA
Korttisopimus tulee voimaan, kun Teboil hyväksyy hakemuksen. Hyväksymisen osoituksena asiakas saa kortin
ja tunnusluvun. Kortti on voimassa siinä ilmoitettuun
aikaan saakka. Kortti on Teboilin omaisuutta, mutta
asiakkaalla on siihen käyttöoikeus niin kauan kuin korttia
käytetään voimassaolevien sopimusehtojen mukaisesti.
Teboililla on oikeus rajoittaa kortin voimassaoloaikaa
sekä vaihtaa se uuteen. Korttisopimus jatkuu kunnes
jompikumpi sopimusosapuoli irtisanoo sen.
4. LUOTTORAJA
DKV-kortin (enimmäis)luottoraja on asiakkaan hakemuksella ilmoittama euromääräinen, arvioitu kuukausiostojen
määrä. Teboililla on oikeus muuttaa haettua/myönnettyä
luottorajaa. Myönnettyä luottorajaa ei saa ylittää. Mikäli
asiakas haluaa muuttaa luottorajaansa, on siitä erikseen
sovittava Teboilin kanssa.
5. HINNOITTELU
Hinnat määrittelee DKV oman käytäntönsä mukaan.
6. AJONEUVOJEN REKISTERITUNNUKSET
DKV-kortti on ajoneuvokohtainen. Hakemuksella tulee
ilmoittaa niiden ajoneuvojen rekisteritunnukset, joissa
DKV-korttia tullaan käyttämään.
7. KORTIN KÄYTTÖ
7.1 KERTAOSTO
DKV-korttia käytettäessä ulkomainen DKV-myyntipiste
tarkistaa osto-oikeuden yli 500 euron ostoissa Teboililta.
7.2 OSTON HYVÄKSYMINEN JA TUNNUSLUKU
Ostoksen voi hyväksyä joko allekirjoittamalla ostotositteen tai käyttämällä korttiin liittyvää tunnuslukua. DKVkortilla ostoksen hyväksymistapa vaihtelee maittain.
Teboil ei vastaa DKV-korttia käytettäessä luottokuitissa
mahdollisesti esiintyvästä virheestä.
8. ASIAKKAAN VASTUU
Asiakkaalla on oikeus käyttää korttia ainoastaan
asiakasyrityksen omiin ostoihin. Asiakas vastaa kaikista
kortilla tehdyistä ostoista. Liikkeen luovutuksen tai
yrityskaupan yhteydessä kortteja ei saa luovuttaa
uudelle omistajalle, vaan tämän on haettava kortteja
uudella hakemuksella.

Kortti ja siihen liittyvä tunnusluku on aina säilytettävä
erillään toisistaan. Mikäli tunnusluku joutuu ulkopuolisen
tietoon tai varastetaan kortin yhteydessä, asiakas vastaa
kortilla tehdyistä ostoista. Kortin katoamisilmoitus on
tehtävä joko englanniksi DKV Euroservicen hätäpalveluun puh. +49 221 8277 9697 tai sähköpostilla
kartensperre@roland-assistance.de
tai
suomeksi
Teboilin korttipalveluun puh. 0800-12660. Asiakkaan
vastuu kortin oikeudettomasta käytöstä lakkaa, kun
katoamisilmoitus on tehty, edellyttäen kuitenkin, että
tunnusluku ei ole kadonnut kortin mukana. Teboil
maksaa kadonneen kortin löytäjälle löytöpalkkion, joka
laskutetaan asiakkaalta seuraavan laskun yhteydessä.
Teboililla on myös oikeus veloittaa kadonneen kortin
tilalle toimittamastaan uudesta kortista aiheutuneet
kulut.
9. LASKUTUS
Laskutus tapahtuu kaksi (2) kertaa kuukaudessa DKV:ltä
Saksasta saatujen ostotapahtumien perusteella. Laskutusvaluutta on euro. Laskutuksen Suomessa hoitaa
Teboil. Lasku on koontilasku, jonka liitteenä asiakas saa
DKV-laskun maakohtaisine ostoerittelyineen. Lasku on
koontilasku, jonka liitteenä asiakas saa DKV-laskun
maakohtaisine ostoerittelyineen. Paperisena lähetyistä
ostoerittelyistä veloitetaan 2,50 euroa/laskutuskerta.
Erittelysivut voi vastaanottaa myös sähköpostiin, jolloin
niistä ei veloiteta. Huomautukset laskuista on tehtävä
Teboilille kahdeksan (8) päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta.
Tuotteessa tai palvelussa mahdollisesti esiintyvästä
virheestä on asiakkaan huomautettava kohtuullisessa
ajassa, joka on normaalisti neljätoista (14) päivää,
tuotteen myyneelle myyntipisteelle tai miehittämättömällä asemalla tapahtuneesta ostosta Teboilille.
10. LASKUN MAKSAMINEN
Lasku erääntyy maksettavaksi siihen merkittynä
eräpäivänä. Mikäli maksu viivästyy, asiakas sitoutuu
maksamaan laskussa mainitun viivästyskoron sekä
mahdollisista maksuhuomautuksista aiheutuvat Teboilin
laskuttamat kulut. Kortin käyttäminen on kielletty, jos
maksun suoritus on viivästynyt, asiakas on ylittänyt
myönnetyn luottorajan tai asiakas on muutoin menetellyt
sopimusehtojen vastaisesti. Teboililla on tällöin oikeus
asettaa kortti ostokieltoon.
11. SUORAVELOITUSEHDOT
Asiakkaan laskut voidaan veloittaa suoraan asiakkaan
pankkitililtä, mikäli asiakas ilmoittaa tästä Teboilille ja
tekee pankissaan suoraveloitussopimuksen, jolla hyväksyy pankin suoraveloitusehdot. Teboilin laskutustunnus
suoraveloitukselle on 001147952. Asiakkaan on huolehdittava siitä, että tilillä on viimeistään eräpäivää
edeltävänä päivänä riittävästi katetta. Asiakas saa laskun
tarkastettavakseen
ennen
suoraveloitusta.
Mikäli
asiakas ei laskun saatuaan hyväksy veloitusta, on tästä
ilmoitettava Teboilille viimeistään viisi (5) arkipäivää
ennen eräpäivää. Suoraveloitusvaltuutus voidaan peruuttaa ilmoittamalla siitä Teboilille ennen seuraavaa
laskutusta.
12. YHTEYSTIEDOT
Asiakas on velvollinen heti ilmoittamaan Teboilille nimen,
osoitteen, yhtiömuodon yms. oleellisen tiedon muutoksesta.
13. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Sopimuksen irtisanomisaika on neljätoista (14) päivää.
Teboil voi purkaa sopimuksen välittömästi asiakkaan
maksuhäiriön tai olennaisen sopimusrikkomuksen
vuoksi. Sopimuksen purkauduttua tai sen päätyttyä
irtisanomisen perusteella kortin käyttöoikeus lakkaa ja
asiakkaan on palautettava kortti kahtia leikattuna Teboilille. Kortin sulkemisen jälkeen erääntyy Teboilin koko
saatava heti maksettavaksi.
14. MUUT EHDOT
Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan joko
asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa tai Helsingin
käräjäoikeudessa.

