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Sopimusehdot
KAI OKSANEN KY:N PESUJEN ASIAKASKORTTI
Kai Oksanen Ky:n pesujen asiakaskorttisopimus
tehdään asiakkaan ja Kai Oksanen Ky:n (jäljempänä
”Neste Vesilaitoksentie”) välillä. Neste Vesilaitoksentie
tarjoaa autopesupalveluita toimipisteessään
osoitteessa Vesilaitoksentie 2, Raisio. Neste
Vesilaitoksentien pesujen asiakaskortilla (jäljempänä
”Kortti”) asiakas voi maksaa pesun Neste
Vesilaitoksentiellä.

Kortin hakeminen ja myöntäminen
Korttia voi hakea täysi-ikäinen yksityishenkilö tai
Suomeen rekisteröity yritys (jäljempänä ”Asiakas”)
täyttämällä pesujen asiakaskorttihakemuksen Neste
Vesilaitoksentien nettisivuilla ja toimittamalla allekirjoitetun hakemuksen Neste Vesilaitoksentielle joko postitse tai sähköpostitse tässä sopimuksessa mainituin
yhteystiedoin. Yrityksen puolesta pesujen asiakaskorttihakemuksen allekirjoittaa henkilö, jolla on kaupparekisteriin merkitty virallinen nimenkirjoitusoikeus. Yritys
voi hakea samalla pesujen asiakaskorttihakemuksella
useampia kortteja.
Asiakas hyväksyy, että Neste Vesilaitoksentie hankkii
omalla kustannuksellaan asiakkaasta luottotiedot.
Neste Vesilaitoksentiellä on oikeus hylätä asiakkaan
hakemus perustetta ilmoittamatta. Neste Vesilaitoksentie informoi asiakasta hylätystä pesujen
asiakaskorttihakemuksesta.
Kortti toimitetaan asiakkaan pesujen asiakaskorttihakemuksessa ilmoittamaan postiosoitteeseen. Kortti
on voimassa toistaiseksi. Kortti oikeuttaa asiakkaan
ostamaan pesuja enimmäisluottorajaan saakka Neste
Vesilaitoksentiellä. Asiakas esittää pesujen
asiakaskorttihakemuksessa ehdotuksensa
korttikohtaiseksi enimmäisluottorajaksi. Neste
Vesilaitoksentie voi kieltäytyä hyväksymästä asiakkaan
esittämää enimmäisluottorajaa kokonaan tai osittain.
Asiakas voi hakea muutosta luottorajaan ottamalla
yhteyttä asiasta Neste Vesilaitoksentielle,
posti@nestevesilaitoksenti.fi tai tekemällä uuden
pesujen asiakaskorttihakemuksen.

Kortin säilytys
Asiakkaan tulee säilyttää korttia huolellisesti.Yritysasiakkaan tulee edellyttää samaa työntekijöiltään,
jotka käyttävät korttia. Asiakkaan tulee tallentaa
itselleen kortin koko numerosarja turvallisuussyistä.
Sopimuksen päätyttyä asiakkaan tulee palauttaa
kortti.
Kortin katoaminen
Kortin kadotessa asiakkaan tulee tehdä viipymättä
katoamisilmoitus Neste Vesilaitoksentielle. Katoamisilmoituksessa asiakkaan on ilmoitettava seuraavat
tiedot: asiakkaan nimi, puhelinnumero sekä kortin
täydellinen numero. Katoamisilmoitus tulee toimittaa
sähköpostitse osoitteeseen
posti@nestevesilaitoksentie.fi.
Asiakas vastaa kaikista kortilla suoritetuista ostoista
riippumatta siitä, kuka korttia on käyttänyt ja onko
korttia käytetty oikeudettomasti. Asiakkaan vastuu
kortin oikeudettomasta käytöstä lakkaa vasta, kun
kortin katoamisilmoitus on tehty näissä sopimusehdoissa kuvatulla tavalla.

Laskutus
Kortilla tehdyt ostot laskutetaan asiakkaalta kerran kuukaudessa tai harvemmin riippuen ostosten
kokonaismäärästä. Ostot laskutetaan kuitenkin
viimeistään kuuden kuukauden kuluttua ostosta.
Laskutusjakson päättymispäivä on kunkin kuukauden
viimeinen päivä. Laskut lähetetään asiakkaan
valinnan mukaan sähköpostitse, verkkolaskuna
(yritysasiakkaat) tai postitse asiakkaan pesujen
asiakaskorttihakemuksessa ilmoittamaan
laskutusosoitteeseen. Laskutusta koskevissa
kysymyksissä asiakas voi olla yhteydessä Neste
Vesilaitoksentielle, posti@nestevesilaitoksentie.fi.
Laskun maksuaika on 14 päivää laskutusjakson
päättymisestä. Jos maksusuoritus viivästyy, asiakas
sitoutuu suorittamaan korkolain mukaisen
viivästyskoron myöhästyneelle maksulle. Mikäli lasku
on virheellinen, muistutukset on tehtävä viikon
kuluessa laskun päiväyksestä.

Mikäli asiakas ei maksa laskua eräpäivänä, asiakkaalle toimitetaan maksumuistutus. Mikäli asiakas ei maksa laskua maksumuistutuksesta huolimatta seitsemän (7) päivän kuluessa maksumuistutuksen eräpäivästä, on Neste Vesilaitoksentiellä
oikeus siirtää saatava perintätoimiston perittäväksi.

Neste Vesilaitoksentien irtisanomisaika on kaksi
(2) kuukautta. Asiakkaan maksuhäiriön tai olennaisen sopimusrikkomuksen seurauksena Neste
Vesilaitoksentie voi purkaa sopimuksen
välittömästi toimittamalla irtisanomisilmoituksen
kirjeitse tai sähköpostitse asiakkaalle.

Asiakastiedot

Neste Vesilaitoksentiellä on oikeus yksipuolisesti
muuttaa näitä sopimusehtoja ilmoittamalla
asiakkaalle muutoksesta kirjeitse tai sähköpostitse
vähintään neljätoista (14) päivää ennen muutosta.
Mikäli asiakas ei hyväksy muutosta, asiakkaalla
on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi toimittamalla irtisanomisilmoituksen Neste
Vesilaitoksentielle joko kirjeitse tai sähköpostitse.

Asiakas vastaa siitä, että sen tiedot Neste
Vesilaitoksentien rekisterissä ovat oikein, ajantasaiset ja täsmälliset. Tarvittaessa asiakas päivittää muuttuneet tiedot. Muuttuneista yhteystiedoista tulee ilmoittaa Neste Vesilaitoksentielle,
posti@nestevesilaitoksentie.fi.
Jos yritysasiakkaan yhtiömuoto muuttuu, tulee
asiakkaan toimittaa uusi pesujen
asiakaskorttihakemus. Kohtaan ”lisätietoja”
merkitään aikaisempi nimi ja Y-tunnus.
Asiakas ei ole oikeutettu siirtämään pesujen asiakaskorttisopimusta kolmannelle.
Neste Vesilaitoksentie huolehtii asianmukaisesti
pesujen asiakaskorttihakemuksien ja korttitietojen
käsittelystä ja säilyttämisestä. Henkilötietojen
käsittelyä on kuvattu tarkemmin tietosuojaselosteessa osoitteessa www.nestevesilaitoksentie.fi

Sopimuksen voimassaolo
Sopimus tulee voimaan, kun Neste
Vesilaitoksentie on hyväksynyt asiakaan pesujen
asiakaskorttihakemuksen, ja kortti on toimitettu
asiakkaalle. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa
olevana, kunnes jompikumpi sopijapuoli irtisanoo
sen. Asiakas voi irtisanoa sopimuksen päättyväksi
välittömästi toimittamalla irtisanomisilmoituksen
Neste Vesilaitoksentielle joko kirjeitse tai sähköpostitse. Irtisanominen on voimassa siitä päivästä,
kun Neste Vesilaitoksentie on vastaanottanut
irtisanomisilmoituksen. Irtisanomisilmoituksen
yhteydessä tulee mainita asiakkaan nimi, puhelinnumero sekä kortin täydellinen numerosarja.

Sopimuksen päättyessä Neste Vesilaitoksentie
laskuttaa asiakkaalta kortilla tehdyt ostokset
irtisanomispäivään saakka.

Sovellettava laki ja oikeustoimipaikka
Tämän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Sopimuksesta aiheutuvien erimielisyyksien osalta
toimivaltainen oikeuspaikka ensimmäisenä
oikeusasteena on Varsinais-Suomen käräjäoikeus.
Kuluttaja-asiakas voi nostaa aina kanteen oman
asuinpaikkansa alioikeudessa. Kuluttajaasiakkaalla on oikeus saaattaa tätä sopimusta
koskeva riita-asia kuluttajariitalautakunnan
käsiteltäväksi. (www.kuluttajariita.fi).

Yhteystiedot
Jos sinulla on kysymyksiä näihin sopimusehtoihin

tai kortin käyttöön liittyen, otathan yhteyttä Neste
Vesilaitoksentielle
Neste Vesilaitoksentie
Vesilaitoksentie 2
21200 RAISIO
posti@nestevesilaitoksentie.fi

