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HAKIJAN TIEDOT
Sukunimi
Etunimet

_______________________
_______________________

Postiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Laskutusosoite, mikäli muu kuin yllä
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Puhelin
_________________________
Sähköposti _________________________
TANKATTAVAT AJONEUVOT, MERKKI JA MALLI SEKÄ KAASUTANKIN KOKO (kg)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Arvioitu vuosikulutus (kg) ______________
Haluttu kortin PIN-koodi ______________ (neljä numeroa)

Vakuutan kaikki ylläantamani tiedot oikeiksi.

Olen huolella perehtynyt sopimusehtoihin ja sitoudun niitä noudattamaan.
_________________
Paikka ja päivämäärä

________________
Hakijan allekirjoitus

_____________________
Allekirjoituksen selvennys
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1. KORTIN MYÖNTÄMINEN
Korttisopimus tehdään Erkki Kalmarin (jäljempämä myyjä) ja asiakkaan välillä. Kaasun tankkauskortin myöntää myyjä. Kortti
voidaan myöntää hakemuksen perusteella täysi-ikäiselle, vakituisesti Suomessa asuvalle henkilölle tai yritykselle tai yhteisölle
(jäljempänä asiakas). Hakemuksen allekirjoittamisella hakija sitoutuu noudattamaan voimassa olevia sopimusehtoja ja on vastuussa
käytössään olevista korteista tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.
2. KORTIN VOIMASSAOLOAIKA
Sopimus tulee voimaan kun myyjä hyväksyy hakemuksen. Asiakkaalle toimitetaan kortti hyväskymisen osoituksena postitse.Kortin
PIN-koodi (tunnusluku) on asiakkaan valitsema, ja sitä ei erikseen toimiteta.Kortti on myyjän omaisuutta mutta asiakkaalla on siihen
käyttöoikeus niin kauan kuin korttia käytetään ehtojen mukaisesti. Kortti on voimassa toistaiseksi. Myyjällä on oikeus rajoittaa kortin
voimassaoloaikaa tai vaihtaa se uuteen. Asiakkaalla on velvollisuus tuhota kortti leikkaamalla se kahtia sopimuksen päätyttyä tai kun
uusi korvaava kortti on toimitettu.
3. KORTIN KÄYTTÖ
Kortilla voi maksaa ainoastaan paineistetun biokaasun ostoja. Asiakkaan on noudatettava annettuja tankkausohjeita. Asiakkaan
korttinumero ja tunnusluku yhdessa vastaavat allekirjoitusta ostettaessa biokaasua. Allekirjoittamalla asiakas sitoutuu maksamaan
ostot myyjälle sopimuksen mukaisesti. Yhteenveto ostoista toimitetaan laskun yhteydessä.
4. ASIAKKAAN VASTUU
Asiakas vastaa kaikilla luovutetuilla korteilla tehdyistä ostoista riippumatta siitä, kuka on käyttänyt korttia. Korttia tulee säilyttää
huolellisesti erillään siihen liittyvästä tunnusluvusta. Kortin katoamisesta tulee ilmoittaa välittömästi myyjälle, puh. 0400 546590.
Asiakkaan vastuu kadonneella kortilla tehdyistä ostoista lakkaa kun katoamisilmoitus on vastaanotettu. Myyjällä on oikeus veloittaa
kadonneen kortin tilalle toimitetun uuden kortin aiheuttamat kulut.
5. HINTA
Biokaasu myydään hintaan, jota myyjällä on oikeus muuttaa ilman ennakkoilmoitusvelvollisuutta.
6. LASKUTUS JA MAKUEHDOT
Asiakas on velvollinen maksamaan kortilla suoritetut ostot. Rekisteröidyt korttiostot muodostavat perustan laskutukselle. Ostot
laskutetaan kuukausittain. Maksut ovat päteviä vain ilmoitetulle tilille maksettuna. Maksu on suoritettava viimeistään eräpäivänä.
Viivästysajalta veloitetaan korkolain mukaista viivästyskorkoa, jota peritään eräpäivästä maksupäivään saakka. Asiakas vastaa
perinnästä aiheutuvista kuluista. Myyjällä on oikeus siirtää maksamaton saatava kolmannelle osapuolelle perintätoimeksiantona.
Huomautukset on tehtävä kohtuullisessa ajassa, normaalisti seitsemän (7) päivän kuluessa laskun saapumisesta.
7. MUUTOKSET
Yhteystietojen muutoksista on asiakkaan tehtävä kirjallinen ilmoitus välittömästi. Myyjä voi muuttaa sopimuksen ehtoja
ilmoittamalla vähintään kuukauden ennen muutoksen toimeenpanoa.
8. OLENNAISEN SOPIMUSRIKKOMUKSEN SEURAUKSET
Kortin käyttäminen on kielletty, jos maksun suoritus on viivästynyt tai muutoi menetellyt sopimuksen vastaisesti. Myyjällä on tällöin
oikeus asettaa kortti ostokieltoon. Mikäli maksu on viivästynyt vähintään kuukauden tai asiakas muuten rikkoo sopimuksen ehtoja,
on myyjällä oikeus purkaa sopimus välittömästi. Sopimuksen purkamista ei saa asettaa voimaan, mikäli viivästyminen johtuu
asiakkaan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta asiakkaasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä
viivästyksen kesto ja muut olosuhteet ovat myyjälle ilmeisen kohtuuttomat.
9. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kirjallisesti päättymään välittömästi. Myyjällä on oikeus irtisanoa sopimus yhden (1)
kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisen tapahduttua jäljellä oleva velka maksetaan voimassa olevian sopimusehtojen mukaisesti.
Myyjä voi purkaa sopimuksen välittömästi asiakkaan oleellisen sopimusrikkomuksen vuoksi. Sopimuksen purkauduttua tai sen
päätytyyä irtisanomisen perusteella kortin käyttöoikeus lakkaa ja asiakkaan on tuhottava kortti leikkaamalla se kahtia. Asiakas vastaa
kortin käytöstä sopimusehtojen mukaisesti sen tuhoamiseen saakka.
10. SOPIMUKSEN SIIRTO
Myyjällä on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle asiakasta kuulematta.
11. MUUT EHDOT
Asiakas sitoutuu noudattamaan metaanikaasun käsittelyä, käyttöä ja laitteita koskevia turvallisuuusmääräyksiä ja säädöksiä sekä
ohjeita. Myyjällä on oikeus keskeytää metaanikaasun myynti ja kortin käyttö ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisena esteenä
pidetään osapuolesta riippumattomia seikkoja, joita ei etukäteen olla voitu kohtuudella huomioon. Ylivoimaisia esteitä ovat m.m.
laitteiston tekninen vika, tulipalo, räjähdys, tulva, maanjäristys, viranomaisen määräykset sota tai liikekannallepano, odottamattomat
laajat sotilaskutsunnat, takavarikko, kaasun tuotannon raaka-aineiden saantivaikeudet tai -pula, lakko, työselkkaus tai muu
osapuolten määräysvallan ulkopuolella oleva seikka. Ylivoimainen este lykkää kaupan sopimusvelvoitteiden täyttämisen siksi ajaksi,
kun este sopimusvelvoitteen osalta on ollut voimassa tai mikä on ollut tarpeen esteen poistamiseksi. Myyjä ei vastaa ylivoimaisesta
esteestä aiheutuneista vahingoista. Myyjän asiakkaalle lähettämät ilmoitukset katsotaan tulleen asiakkaan tietoon, kun ne on
kirjallisesti lähetetty sopimuksessa mainittuun osoitteeseen tai asiakkaan ilmoittamaan muuttuneeseen osoitteeseen.
12. ERIMIELISYYDET
Jos mahdollisia erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, voi kuluttaja saattaa asian
kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava asiakaan
asuinpaikan yleisessä alioikeudessa ellei asiakas halua nostaa kannetta myyjän kotipaikan yleisessä alioikeudessa.
Yritys- ja yhteisöasiakkaan kanssa erimielisyydet, joita ei voida ratkaista osapuolten välisin neuvotteluin ratkaistaan myyjän
kotipaikan alioikeudessa, ellei toisin sovita.

Erkki Kalmari

Vaajakoskentie 104, 41310 Leppävesi

puh.0400 546590

