Maksuvälinesopimusehdot (s. 4)

Lisärivit asennustiedoille (s. 3)

Pdf-ohje

Tyhjennä lomake

Teboil Kortiton tankkaus -tilauslomake

Huom! Asian käsittelyn nopeuttamiseksi,
pyydämme täyttämään kaikki kohdat huolellisesti.

Yrityskohtaiset tiedot
Teboil asiakasnumero ja sopimusnumero ostoille (Teboil asiakkaat)
Yrityksen virallinen nimi

Y-tunnus

Haluan kortittomista tankkauksista erillisen laskun

Haettava käyttöraja, € (pakollinen tieto)

Kyllä
Toimipaikkakohtaiset asennukseen tarvittavat yhteystiedot (tilauslomake/toimipaikka)
Lisätilaus

Kyllä
Toimipaikka (lähiosoite ja kunta)
Yhteyshenkilö asennuksille

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Sähköpostiosoite Teboil Kortiton -palveluun liittyville asioille

Asennusvaihtoehdot ja ajoneuvojen tilaustiedot
1
2
3
4

Teboilin määrittelemissä asennuspisteissä: Asennus + tunnistimet 85 € / ajoneuvo.
Asiakkaan omissa tiloissa: Tunnistimet 55 € / ajoneuvo + asennuksesta veloitetaan kustannuspohjaisesti.
Asiakkaan määrittelemässä asennuspaikassa: Tunnistimet 55 € / ajoneuvo + asennuksesta veloitetaan kustannuspohjaisesti.
Itseasennuspaketti, asiakas kiinnittää itse valmiiksi ohjelmoidut tunnistimet: Tunnistimet 55 € / ajoneuvo.
Ei veloitusta asennuksista; asiakas vastaa asennusten laadusta. Tunnistimien mukana tulee itseasennusohje.

Datapass-asennukset Teboilin määrittelemässä asennuspisteessä: 185 € / ajoneuvo. Hinta sisältää ajoneuvotunnistimet.
Asiakkaan määrittelemässä asennuspisteessä: veloitus kustannuspohjaisesti
Hinnat alv 0%.
Asennustiedot
Pakolliset tiedot merkitty *-merkillä
Huom! Asennettava laitetyyppi: 0 = ajoneuvotunnistin ja 1 = ajoneuvotunnistin + kilometrit ja kulutusseuranta (Datapass).
Esimerkki asennustietojen täytöstä: ajoneuvoon on tilattu ajoneuvotunnistimia kahteen dieselpolttoainesäiliöön.
max 10 merkkiä
1

Ajoneuvon
rekisterinumero *

Scania

Ajoneuvon
merkki *

R500 LB6X2

Ajoneuvon malli *

Allekirjoitus

2011

Ajoneuvon
valmistusvuosi
(vvvv) *

0

Asennettava
laitetyyppi
0=tunnistus
1=tunnistus
+kilometrit *

2

1

Ajoneuvon polttoainesäiliöiden
lukumäärä / tuote*
Diesel
AdBlue
Polttoöljy

Asennustapa
(vaihtoehdot
yllä) *

Lisärivit asennustiedoille (s. 3)

Vakuutan kaikki yllämainitut tiedot oikeiksi ja tutustuneeni kääntöpuolella oleviin sopimusehtoihin sekä sitoudun noudattamaan niitä.
Paikka ja aika
Yrityksen virallinen allekirjoitus ja nimenselvennys

12.2015

1. OY TEBOIL AB / KORTTIPALVELUT

Numeerinen
tunnus
ajoneuvolle,
jos käytössä

ABC-123

Palautustiedot
Teboil uusi asiakas: palauttakaa allekirjoitettu D-korttihakemus ja tilauslomake sopimusehtoineen.
Teboil D-korttiasiakas: palauttakaa allekirjoitettu tilauslomake ja sopimusehdot.
Palvelu jo käytössä: lisätilauksissa palauttakaa allekirjoitettu tilauslomake.
Palautusosoitteet: Oy Teboil Ab Luotonvalvonta, PL 57, 01511 Vantaa tai luottokortit@teboil.ﬁ

Tulosta

Teboil Kortiton tankkaus -tilauslomake

Huom! Asian käsittelyn nopeuttamiseksi,
pyydämme täyttämään kaikki kohdat huolellisesti.

Yrityskohtaiset tiedot
Teboil asiakasnumero ja sopimusnumero ostoille (Teboil asiakkaat)
Yrityksen virallinen nimi

Y-tunnus

Haluan kortittomista tankkauksista erillisen laskun

Haettava käyttöraja, € (pakollinen tieto)

Kyllä
Toimipaikkakohtaiset asennukseen tarvittavat yhteystiedot (tilauslomake/toimipaikka)
Lisätilaus

Kyllä
Toimipaikka (lähiosoite ja kunta)
Yhteyshenkilö asennuksille

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Sähköpostiosoite Teboil Kortiton -palveluun liittyville asioille

Asennusvaihtoehdot ja ajoneuvojen tilaustiedot
1
2
3
4

Teboilin määrittelemissä asennuspisteissä: Asennus + tunnistimet 85 € / ajoneuvo.
Asiakkaan omissa tiloissa: Tunnistimet 55 € / ajoneuvo + asennuksesta veloitetaan kustannuspohjaisesti.
Asiakkaan määrittelemässä asennuspaikassa: Tunnistimet 55 € / ajoneuvo + asennuksesta veloitetaan kustannuspohjaisesti.
Itseasennuspaketti, asiakas kiinnittää itse valmiiksi ohjelmoidut tunnistimet: Tunnistimet 55 € / ajoneuvo.
Ei veloitusta asennuksista; asiakas vastaa asennusten laadusta. Tunnistimien mukana tulee itseasennusohje.

Datapass-asennukset Teboilin määrittelemässä asennuspisteessä: 185 € / ajoneuvo. Hinta sisältää ajoneuvotunnistimet.
Asiakkaan määrittelemässä asennuspisteessä: veloitus kustannuspohjaisesti
Hinnat alv 0%.
Asennustiedot
Pakolliset tiedot merkitty *-merkillä
Huom! Asennettava laitetyyppi: 0 = ajoneuvotunnistin ja 1 = ajoneuvotunnistin + kilometrit ja kulutusseuranta (Datapass).
Esimerkki asennustietojen täytöstä: ajoneuvoon on tilattu ajoneuvotunnistimia kahteen dieselpolttoainesäiliöön.
max 10 merkkiä
1

Numeerinen
tunnus
ajoneuvolle,
jos käytössä

ABC-123

Ajoneuvon
rekisterinumero *

Scania

Ajoneuvon
merkki *

R500 LB6X2

Ajoneuvon malli *

2011

Ajoneuvon
valmistusvuosi
(vvvv) *

0

Asennettava
laitetyyppi
0=tunnistus
1=tunnistus
+kilometrit *

2

1

Ajoneuvon polttoainesäiliöiden
lukumäärä / tuote*
Diesel
AdBlue
Polttoöljy

Asennustapa
(vaihtoehdot
yllä) *

Allekirjoitus
Vakuutan kaikki yllämainitut tiedot oikeiksi ja tutustuneeni kääntöpuolella oleviin sopimusehtoihin sekä sitoudun noudattamaan niitä.
Paikka ja aika

12.2015

2. HAKIJA

Yrityksen virallinen allekirjoitus ja nimenselvennys

Palautustiedot
Teboil uusi asiakas: palauttakaa allekirjoitettu D-korttihakemus ja tilauslomake sopimusehtoineen.
Teboil D-korttiasiakas: palauttakaa allekirjoitettu tilauslomake ja sopimusehdot.
Palvelu jo käytössä: lisätilauksissa palauttakaa allekirjoitettu tilauslomake.
Palautusosoitteet: Oy Teboil Ab Luotonvalvonta, PL 57, 01511 Vantaa tai luottokortit@teboil.ﬁ

Lomakkeen alkuun

max 10 merkkiä
1

Numeerinen
tunnus
ajoneuvolle,
jos käytössä

ABC-123

Ajoneuvon
rekisterinumero *

Scania

Ajoneuvon
merkki *

R500 LB6X2

Ajoneuvon malli *

2011

Ajoneuvon
valmistusvuosi
(vvvv) *

0

Asennettava
laitetyyppi
0=tunnistus
1=tunnistus
+kilometrit *

2

1

Ajoneuvon polttoainesäiliöiden
lukumäärä / tuote*
Diesel
AdBlue
Polttoöljy

Asennustapa
(vaihtoehdot
yllä) *

Lomakkeen alkuun

Lomakkeen alkuun
OY TEBOIL AB:N MAKSUVÄLINESOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE
1. YLEISTÄ EHDOISTA
Oikeuden Maksuvälineen käyttöön myöntää Oy Teboil Ab (“Teboil”). Maksuvälineellä tarkoitetaan Asiakkaan ajoneuvon polttoainetankin suuaukon ympärille asennettavaa Teboilin etätunnistuslaitetta (“Maksuväline”). Asiakas voi
maksaa polttoaineen Suomessa Maksuvälinettä käyttäen näiden Oy Teboil
Ab:n Maksuvälinesopimusehtojen (“Ehdot”) mukaisesti.
2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN
Oikeus käyttää Maksuvälinettä voidaan myöntää kirjallisen maksuvälinehakemuksen (“Hakemus”) perusteella Suomeen rekisteröidylle yritykselle tai
yhteisölle (“Asiakas”). Hakemuksen allekirjoittamisella Asiakas vakuuttaa
Hakemuksessa ilmoittamansa tiedot oikeiksi ja sitoutuu noudattamaan voimassaolevia Ehtoja ja suostuu siihen, että Teboil saa hankkia Asiakkaasta tarpeelliset luottotiedot ja pankkisuhdetta koskevat tiedot sekä muut luotto- ja
asiakassuhteen kannalta tarpeelliset tiedot. Hakemus ja nämä Ehdot muodostavat yhdessä, kun Teboil on hyväksynyt Hakemuksen, Teboilia ja Asiakasta sitovan sopimuksen (“Sopimus”). Teboililla on oikeus hylätä Asiakkaan
jättämä Hakemus.

7. ASIAKKAAN VASTUU
Asiakkaalla on oikeus käyttää Maksuvälinettä ainoastaan Asiakkaan omiin ostoihin. Maksuväline on ajoneuvokohtainen. Asiakas vastaa kaikista Maksuvälineellä tehdyistä ostoista.
Maksuvälineen sulkemista koskeva ilmoitus on tehtävä Teboilille puhelimitse
numeroon 0800 126 60. Asiakkaan vastuu Maksuvälineen oikeudettomasta
käytöstä lakkaa, [kun sulkemisilmoitus on tehty].
Mikäli Asiakas siirtää ajoneuvon, johon Maksuväline on asennettu, kolmannelle osapuolelle, Asiakkaan tulee poistaa Maksuväline ajoneuvosta Teboilin
antamien ohjeiden mukaisesti ja sulkea Maksuväline ilmoittamalla asiasta välittömästi Teboilille puhelimitse numeroon 0800 126 60. Asiakas vastaa tässäkin tilanteessa Maksuvälineen käytöstä, [kunnes sulkemisilmoitus on tehty].
8. MAKSUT JA MAKSUEHDOT
Teboil laskuttaa Asiakasta Maksuvälineen asennuksesta (jollei Asiakas vastaa itse asennuksesta) ja sen käytöstä kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa
mukaisesti.

Sopimus tulee voimaan, kun Teboil hyväksyy Hakemuksen.
3. KÄYTTÖRAJA
Maksuvälineen (enimmäis)käyttöraja on Asiakkaan Hakemuksella ilmoittama
Teboilin hyväksymä euromäärä. Teboililla on oikeus muuttaa haettua/myönnettyä käyttörajaa. Asiakas ei saa ylittää myönnettyä käyttörajaa. Mikäli Asiakas haluaa muuttaa käyttörajaansa, on siitä sovittava erikseen kirjallisesti
Teboilin kanssa.
4. MAKSUVÄLINEEN ASENTAMINEN
Teboil tai Teboilin nimeämä alihankkija asentaa Maksuvälineen Asiakkaan
[nimettyihin] ajoneuvoihin erikseen sovitussa ajassa ja paikassa. Vastuu Maksuvälineestä siirtyy Asiakkaalle, kun Maksuväline on asennettu.
Teboil ja Asiakas voivat myös erikseen sopia, että Asiakas vastaa itse asennuksesta Teboilin ohjeen mukaisesti. Asiakas vastaa asennuksestaan ja sen
mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Vastuu Maksuvälineestä siirtyy tällöin
Asiakkaalle siitä hetkestä lukien, kun Asiakas on vastaanottanut Maksuvälineen.
Asiakkaan tulee testata Maksuvälinettä kohtuullisen ajan kuluessa sen asennuksesta. Jos Asiakas havaitsee Maksuvälineessä vikoja tai virheitä asennuksen jälkeen, Asiakkaan tulee ilmoittaa näistä välittömästi Teboilille. Tämän
jälkeen Teboil vaihtaa Maksuvälineen [ilman kuluja / asennusmaksua vastaan]
vain, jos Maksuvälineessä on virhe, joka ei johdu siitä, että Maksuvälinettä on
vahingoitettu ulkoisesti.

Lasku erääntyy maksettavaksi siihen merkittynä eräpäivänä. Mikäli maksu viivästyy, Asiakas sitoutuu maksamaan laskussa mainitun viivästyskoron sekä
mahdollisista maksuhuomautuksista aiheutuvat Teboilin laskuttamat kulut.
9. SÄHKÖINEN LASKUTUS
Teboil tarjoaa Asiakkailleen mahdollisuuden verkko- ja e-laskuihin. Asiakkaan
on ilmoitettava Teboilille operaattorinsa ja OVT-tunnuksensa. Mikäli kyseessä
on e-lasku, Asiakkaan tulee myös aktivoida yrityspankissaan e-laskutus. Asiakkaalle e-lasku on sopimuskohtainen, lasku sisältää ainoastaan Sopimuksen
alla tehdyt kaikki tapahtumat aikajärjestyksessä.
10. ASIAKKAAN TIEDOT
Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan Teboilille nimen, yhteystietojen, yhtiömuodon, omistusrakenteen, maksukykyyn vaikuttavan muun tiedon
tai muun Hakemuksessa ilmoitetun tiedon muutoksesta.
Teboil on henkilötietolain mukainen rekisterinpitäjä Asiakkaan sille ilmoittamien ja Maksuvälineen käytön johdosta Teboilille syntyvien henkilötietojen
osalta. Henkilötietojen käsittelyn osalta Teboil on velvollinen noudattamaan
henkilötietojen käsittelyyn kulloinkin sovellettavan lainsäädännön määräyksiä.
11. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Jollei toisin ole erikseen kirjallisesti sovittu,
sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on neljätoista (14) päivää.
Teboil voi purkaa Sopimuksen päättymään välittömästi:

5. MAKSUVÄLINEEN KÄYTTÖ
Maksuvälinettä voidaan käyttää ainoastaan Teboilin niillä D-automaattiverkon
asemilla, joilla Teboilin kortiton tankkaus on mahdollista. Teboililla on oikeus
muuttaa käyttöpaikkoja.

i) Asiakkaan maksuhäiriön tai olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi
(kuten käyttörajan ylitys);

5.1 OSTETTAVAT TUOTTEET
Maksuvälineellä voi ostaa seuraavia tuotteita yllä kuvatuilta D-automaateilta:
dieselöljy ja moottoripolttoöljy sekä AdBlue®-urealiuos. Teboililla on oikeus
muuttaa tässä mainittuja tuotteita.

iii) Asiakkaan omistusrakenteessa tapahtuneen muutoksen vuoksi; tai

5.2 HINNOITTELU
Maksuvälinehinnoittelu diesel- ja moottoripolttoöljyssä sekä AdBlue®-urealiuoksessa perustuu kuntakohtaisiin sopimushintoihin.

Sopimuksen päättyessä Teboilin saatavat Asiakkaalta erääntyvät heti maksettavaksi.

5.3 KERTAOSTO
Maksuvälineen kertaoston yläraja on 990 €. Teboililla on oikeus muuttaa kertaoston ylärajaa.
5.4 LASKUTUS
Laskutus tapahtuu kaksi (2) kertaa kuukaudessa ja siten, että kerralla laskutetaan kahden (2) viikon ostot. Teboililla on oikeus muuttaa laskutusajankohtaa
ja laskun maksuaikaa ilmoittamalla muutoksesta etukäteen kirjallisesti Asiakkaalle.
Huomautukset laskuista on tehtävä Teboilille kahdeksan (8) päivän kuluessa
laskun vastaanottamisesta.
6. MAKSUVÄLINEEN KÄYTTÖ
Teboil pyrkii siihen, että Maksuväline toimii ja että sitä voidaan käyttää Sopimuksen mukaisesti. Teboil ei kuitenkaan takaa, että Maksuväline olisi aina
toiminnassa ja käytettävissä.
Asiakkaan tulee käsitellä Maksuvälinettä huolellisesti [ja Teboilin antamien ohjeiden mukaisesti.]
Asiakas hyväksyy ostoksen laskutettavaksi käyttäessään Maksuvälinettä eli
asettamalla tankkauspistoolin ajoneuvonsa polttoainesäiliöön.
Teboililla on oikeus estää Maksuvälineen käyttö, jos; i) Teboililla on perusteltuja syitä epäillä, että Maksuvälinettä käytetään Sopimuksen vastaisesti tai
että Asiakas ei täytä maksuvelvoitteitaan; ii) Maksuvälineen käytön turvallisuus
vaarantuu; iii) Maksuvälineen käyttöraja on saavutettu; tai iv) muusta perustellusta syystä.

ii) jos Asiakas ei ole käyttänyt Maksuvälinettä kahdentoista (12) kuukauden
yhtäjaksoisena aikana;
iv) Asiakas joutuu yrityssaneeraukseen, velkajärjestelyyn tai muun vastaavaan menettelyn kohteeksi taikka muusta syystä Asiakkaan maksukyky
vaarantuu tai asiakas muutoin rikkoo tämän sopimuksen määräyksiä.

Asiakkaan tulee poistaa Maksuväline käytöstään Teboilin ohjeen mukaisesti
välittömästi Sopimuksen päättyessä.
12. VASTUUNRAJOITUS
Teboil ei vastaa Maksuvälineen käytöstä syntyvistä välillisistä ja epäsuorista
vahingoista. Teboilin vastuu Maksuvälineen käyttöön liittyen on rajoitettu vastaamaan [Teboilin hyväksymään ajoneuvokohtaiseen Maksuvälineen kuukausittaiseen enimmäiskäyttörajaan]. Vastuunrajoitusta ei sovelleta, jos vahinko
on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella. Asiakkaan tulee reklamoida Maksuvälineeseen liittyvistä virheistä (mukaan lukien mahdolliset polttoainevirheet) neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun Asiakas sai tiedon
virheestä. Reklamointiaika alkaa kuitenkin viimeistään aina hetkestä, jolloin
Asiakkaan olisi viimeistään tullut havaita virhe.
13. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Teboililla on oikeus muuttaa Sopimuksen ehtoja ilmoittamalla niistä vähintään
yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen toimeenpanoa. Mikäli asiakas ei hyväksy
muutosta, on asiakkaalla oikeus irtisanoa Maksuvälinesopimus päättymään
muutoksen voimaantulohetkestä alkaen ilmoittamalla tästä Teboilille ennen
muutoksen voimaan tulemista.
14. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman
Teboilin etukäteistä kirjallista suostumusta. Teboililla on oikeus siirtää Sopimus
kolmannelle osapuolelle.
15. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

