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Oy Teboil Ab täyttää tummennetut alueet
Asiakasnumero

Laskutuskieli
suomi

ruotsi

Sopimusnumero

englanti

Yrityksen virallinen nimi

Y-tunnus

Jakeluosoite

Henkilötunnus

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Laskutusosoite (ellei sama kuin yllä)

Yhteyshenkilön nimi

Postinumero ja -toimipaikka

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Toimiala

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Hakijan käytössä olevat ajoneuvot
henkilöauto

kpl

pakettiauto

kuorma-auto/
linja-auto

kpl

työkone

kpl

kpl

Korttitilaus Valitse korttityyppi ja määrä, kts. ostoluokat sopimusehdoista
Henkilö- ja pakettiautoille (Yrityskortti)

Ammattiliikenteelle ja koneyrittäjille (D-korttI)

P

kpl

A

kpl

R

kpl

B

kpl

Rajoittamaton

kpl

C

kpl

Haettava käyttöraja € (pakollinen tieto)
Arvioidut kk-ostot (litraa/kk)

Laskutus 1 krt/kk

muu

kpl

Haettava käyttöraja € (pakollinen tieto)

be

dö

pö

Laskutus 2 krt/kk

Arvioidut kk-ostot (litraa/kk)

be

dö

pö

AdBlue

Laskutus kaksi kertaa kuussa.

Haluttu lisätieto (kts. sopimusehdot kohdasta 4.4 tai 5.5)

Verkkolaskutus
Yrityksen verkkolaskutuspalvelulla Teboilin laskut välitetään sähköisessä muodossa.
Operaattori

Verkkolaskuosoite (OVT)

Allekirjoitus
Vakuutan kaikki yllämainitut tiedot oikeiksi ja tutustuneeni yleisiin yritys- ja D-korttisopimusehtoihin sekä sitoudun noudattamaan niitä.
Paikka ja aika
Yrityksen virallinen allekirjoitus ja nimenselvennys

Oy Teboil Ab täyttää tummennetut alueet
Hinn.sidos
Agentti
004x
161324 2 x 23.000 04.16
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Muut lisätiedot

005x

Pvm ja H-yks. merkintä

Be

Dö

Nk

0044

0047

0054

0056

Va

Lisätiedot

Hyväksytty
Kyllä

0041

Mra

Korttipalvelut täyttää
Ei

Pvm ja luotonvalv. allekirjoitus
OY TEBOIL AB
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Käyntiosoite
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Plaza Loiste, Äyritie 20
020 470 0900
01511 VANTAA
01510 VANTAA
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Kotipaikka Helsinki
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YRITYS- JA D-KORTTISOPIMUSEHDOT
1. KORTIN MYÖNTÄMINEN
Teboil Yrityskortin myöntää Oy Teboil Ab (Teboil). Kortti voidaan myöntää kirjallisen 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.
2. KORTIN VOIMASSAOLOAIKA
Korttisopimus tulee voimaan, kun Teboil hyväksyy hakemuksen. Hyväksymisen vahvistuksena 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. Teboililla on oikeus irtisanoa sopimus ja jättää kortti uusimatta,
jos sitä ei ole käytetty 6 kk:n aikana ennen kortin voimassaoloajan päättymistä.
3. KÄYTTÖRAJA
Teboil myöntää asiakkaalle käyttörajan, jota asiakas ei saa ylittää. Teboililla on
oikeus purkaa sopimus, jos käyttöraja ylitetään. Teboililla on yksipuolinen oikeus muuttaa käyttörajaa. Mikäli asiakas haluaa muuttaa käyttörajaansa, on
siitä erikseen sovittava Teboilin kanssa. Asiakas näkee kulloinkin voimassa olevan käyttörajansa Teboil KorttiExtranetistä. Lisätietoja Teboil KorttiExtranetistä
sekä tunnustilaukset osoitteesta www.teboil.fi/korttiextranet.
4. HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOILLE (Yrityskortti)
4.1 OSTOLUOKAT
Huoltamo- ja mittarihinnoitetulla yrityskortilla on kolme eri ostoluokkaa. Ostoluokka määrittää, mitä tuotteita ja palveluita kortilla voi ostaa ja minkälaisissa
myyntipaikoissa kortteja voi käyttää. Asiakas valitsee korttihakemuksella kortin ostoluokan.
POLTTOAINEKORTTI: bensiini, dieselöljy, moottoripolttoöljy ja pesu. Korttiin
on kohokirjoitettu tunnus P.
KORTTI RAJOITETULLA OSTO-OIKEUDELLA: bensiini, dieselöljy, moottoripolttoöljy, voiteluaineet, autokemikaalit, autotarvikkeet, huollot ja pesu. Korttiin on kohokirjoitettu tunnus R.
KORTTI RAJOITTAMATTOMALLA OSTO-OIKEUDELLA: kaikki Teboil-huoltamoilla ja Teboilin ilmoittamissa myyntipaikoissa tarjolla olevat tuotteet ja
palvelut lukuun ottamatta rahapelejä. Kortilla ei ole kohokirjoitettua tunnusta.
4.2 HINNOITTELU
Yrityskortilla polttoainehinnoittelu perustuu asemalla voimassa oleviin polttoainehintoihin.
4.3 KERTAOSTO
Yrityskortin kertaoston sallittu yläraja on automaateilla 500 €, ja miehitettyjen
asemien kassoilla 2000 €.
4.4 LASKUTUS
Korttiostot laskutetaan asiakkaan valinnan mukaan joko kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa. Oy Teboil Ab:lla on oikeus muuttaa laskutusajankohtaa ja
laskun maksuaikaa ilmoittamalla muutoksesta etukäteen asiakkaalle. Asiakas
saa laskun mukana korttikohtaisen ostoerittelyn.
Muut ostoerittelyt ja tapahtumaraportit on saatavilla Teboil KorttiExtranetistä.
Lisätietoja Teboil KorttiExtranetistä sekä tunnustilaukset osoitteesta
www.teboil.fi/korttiextranet
Ostoerittelyn saa esimerkiksi autoittain, korteittain tai muun valitun lisätiedon
mukaan (esim. kustannuspaikka) eriteltyinä. Autoittain ostot eritellään tankkauksen yhteydessä syötettyjen (auto)numeroiden mukaan. Korteittain ostot
eritellään korttinumeroiden perusteella. Lisätiedoittain ostot eritellään ilmoitetun lisätiedon mukaan. Lisätieto voi olla auton rekisterinumero, kustannuspaikka tai muu haluttu tieto. Tieto on korttikohtainen, sama lisätieto voi olla
useassa kortissa. Lisätiedon voi kohokirjoittaa korttiin tai määritellä laskun
lisätiedoksi. Korttiin voidaan kohokirjoittaa 26 merkkiä välilyönteineen.
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.
5. AMMATTILIIKENTEELLE JA KONEYRITTÄJILLE ( D-kortti)
5.1 OSTOLUOKAT
D-korteilla on kolme eri ostoluokkaa. Ostoluokka on kirjoitettu korttiin ja se määrittää, mitä tuotteita ja palveluita kortilla voi ostaa ja minkälaisissa myyntipaikoissa kortteja voi käyttää. Asiakas valitsee korttihakemuksella kortin ostoluokan.
OSTOLUOKKA A: dieselöljy ja moottoripolttoöljy kaikista Teboilin automaateista sekä AdBlue®-urealiuos sitä myyviltä D-automaateilta.
OSTOLUOKKA B: dieselöljy ja moottoripolttoöljy kaikista Teboilin automaateista ja miehitettyjen asemien kassoilta sekä AdBlue®-urealiuos sitä myyviltä
D-automaateilta.
OSTOLUOKKA C: kaikki Teboil-verkostossa kaupan olevat tuotteet ja palvelut
lukuun ottamatta rahapelejä.
5.2 HINNOITTELU
D-korttihinnoittelu diesel- ja moottoripolttoöljyssä sekä AdBlue®-urea-liuoksessa perustuu kuntakohtaisiin sopimushintoihin. Bensiinin ja muiden tuotteiden ja palvelujen hinnat perustuvat huoltamohintaan.
5.3 KERTAOSTO
D-kortin kertaoston sallittu euromääräinen yläraja on 990 € automaateilla
(lukuun ottamatta kohdassa 5.4. mainittuja D-automaatteja) ja 1500 € miehitettyjen asemien kassoilla.

5.4. KERTAOSTO D-AUTOMAATEILLA
Hinnoittelemattomilla raskaan liikenteen D-automaateilla kertaoston yläraja on
litraperusteinen.
5.5 LASKUTUS
Laskutus tapahtuu kaksi (2) kertaa kuukaudessa ja siten, että kerralla laskutetaan kahden (2) viikon ostot. Oy Teboil Ab:lla on oikeus muuttaa laskutusajankohtaa ja laskun maksuaikaa ilmoittamalla muutoksesta etukäteen asiakkaalle. Asiakas saa laskun mukana korttikohtaisen ostoerittelyn. Teboililla
on oikeus periä palvelumaksu jälkeenpäin lähetetyistä asiakkaan pyytämistä
laskukopioista ja muusta ylimääräisestä palvelusta.
Muut ostoerittelyt ja tapahtumaraportit on saatavilla Teboil KorttiExtranetistä. Lisätietoja Teboil KorttiExtranetistä sekä tunnustilaukset osoitteesta
www.teboil.fi/korttiextranet
Ostoerittelyn saa esimerkiksi autoittain, korteittain tai muun valitun lisätiedon
mukaan (esim. kustannuspaikka) eriteltyinä. Autoittain ostot eritellään tankkauksen yhteydessä syötettyjen (auto)numeroiden mukaan. Korteittain ostot
eritellään korttinumeroiden perusteella. Lisätiedoittain ostot eritellään ilmoitetun lisätiedon mukaan. Lisätieto voi olla auton rekisterinumero, kustannuspaikka tai muu haluttu tieto. Tieto on korttikohtainen, sama lisätieto voi olla
useassa kortissa. Lisätiedon voi kohokirjoittaa korttiin tai määritellä laskun
lisätiedoksi. Korttiin voidaan kohokirjoittaa 26 merkkiä välilyönteineen.
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.
6. OSTON HYVÄKSYMINEN JA TUNNUSLUKU
Ostos hyväksytään käyttämällä korttiin liittyvää tunnuslukua (D-kortin A-ostoluokan kortit toimivat vain automaateilla). Asiakaskuitti on tarkastettava ostohetkellä. Mahdolliset virheet selvitetään sen huoltamon kanssa, jolla osto on
tapahtunut, tai miehittämättömällä asemalla tapahtuneesta ostosta Teboilin
kanssa.
7. ASIAKKAAN VASTUU
Asiakkaalla on oikeus käyttää korttia ainoastaan asiakasyrityksen omiin ostoihin. Asiakas vastaa kaikista kortilla tehdyistä ostoista. Asiakas on velvollinen
Ilmoittamaan Teboilille asiakasyrityksen omistuksessa tapahtuneista muutoksista.
Kortti ja siihen liittyvä tunnusluku on aina säilytettävä erillään toisistaan. Asiakas ja hänen edustajansa sitoutuvat säilyttämään ja käyttämään korttia ja
tunnuslukua huolellisesti sekä toteuttamaan kaikki kohtuulliseksi katsottavat
toimet ehkäistäkseen väärinkäytökset. Tunnuslukua on säilytettävä siten, ettei
kenenkään sivullisen ole mahdollista saada sitä tietoonsa eikä yhdistää sitä
korttiin. Asiakas ja hänen edustajansa on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloistenkin olosuhteiden mukaan, että kortti ja tunnusluku ovat tallessa,
eikä kukaan sivullinen ole saanut niitä tietoonsa. Väärinkäytön välttämiseksi
kortinhaltija on pyydettäessä velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä tehdessään kortilla ostoja.
Mikäli tunnusluku joutuu ulkopuolisen tietoon tai varastetaan kortin mukana,
asiakas vastaa kortilla tehdyistä ostoista. Kortin katoamisilmoitus on tehtävä
numeroon 0800 126 60, tai Teboil KorttiExtranetissä. Asiakkaan vastuu kortin
oikeudettomasta käytöstä lakkaa, kun katoamisilmoitus on tehty, edellyttäen
kuitenkin, että tunnusluku ei ole kadonnut kortin mukana, ja että asiakas on
muutoinkin toiminut huolellisesti. Jos asiakas tai hänen edustajansa on menetellyt kortin tai tunnusluvun väärinkäytöksiin johtaneessa tilanteessa huolimattomasti, asiakkaan vastuu päättyy kun ilmoituksen jälkeen tehtävä kuoletus on
kirjautunut Teboilin järjestelmiin.
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.
8. LASKUN MAKSAMINEN
Lasku erääntyy maksettavaksi siihen merkittynä eräpäivänä. Mikäli maksu viivästyy, asiakas sitoutuu maksamaan viivästyneelle määrälle 16 % viivästyskoron sekä mahdollisista maksuhuomautuksista aiheutuvat Teboilin laskuttamat
kulut, ellei asiakkaan kanssa ole toisin sovittu. Kortin käyttäminen on kielletty
jos maksun suoritus on viivästynyt, asiakas on ylittänyt myönnetyn käyttörajan tai asiakas on muutoin menetellyt sopimusehtojen vastaisesti. Teboililla on
tällöin oikeus asettaa kortti ostokieltoon.
9. VERKKOLASKUEHDOT
Asiakas voi ilmoittaa verkkolaskutusosoitteen ja operaattorin tunnuksen
Teboilille. Teboil toimittaa laskun asiakkaan ilmoittamaan verkkolaskuosoitteeseen. Mikäli operaattorina on pankki, ostoerittelyt ovat saatavilla Teboil
KorttiExtranetistä. Lisätietoja Teboil KorttiExtranetistä sekä tunnustilaukset
osoitteesta www.teboil.fi/korttiextranet.
10. YHTEYSTIEDOT
Asiakas on velvollinen heti ilmoittamaan Teboilille nimen, osoitteen, yhtiömuodon yms. oleellisen tiedon muutoksesta.
11. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Sopimuksen molemminpuolinen 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.
12. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Oy Teboil Ab:lla on oikeus muuttaa sopimuksen ehtoja ilmoittamalla niistä vähintään 1 kuukautta ennen muutoksen toimeenpanoa.
13. MUUT EHDOT
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasäädöksiä. Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin
käräjäoikeudessa.muutoksen voimaan tulemista.

Lomakkeen alkuun

