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Kuittitalletuksen Palvelusopimus
Tämä sopimus on laadittu Trippi Oy:n sekä allekirjoittaneen tahon välillä. Sopimuksella Trippi Oy myöntää asiakkaalle
käyttöoikeuden Kuittitalletuksen nettipalveluun. Asiakas hyväksyy allekirjoituksellaan sopimuksen ehdot (sopimuksen
sivu 2) ja vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi.
Täytä kaikki kentät huolellisesti ja lähetä täytetty lomake Trippi oy:lle alla olevaan osoitteeseen. Puutteelliset
tiedot estävät tai viivästyttävät palvelun käyttöönottoa. Tunnukset sekä tiedotteet palvelusta lähetetään
asiakkaan sähköpostiin joten se on pakollinen. Tarvittaessa ota yhteys Trippi oy:n ohjeita varten.

Mittari(en) sn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autonumero: . . . . . . . . .

Rekisteri: . . . . . . . . . . . .

(esim. 16.001234, 401.01234)

Yritys:

........................

Nimi:

........................

Sähköposti:

........................

Puhelin:

........................

Y-tunnus:

........................

Osoite:

........................

Laskutusosoite tai
E-laskuosoite ja
-välittäjä

........................
........................
Kuukausiveloitus per liitetty laite
Laskutuskausi
Laskutustapa:

........................
........................

9,90 € (ALV 0%)
12 kk

[ ] E-/sähköinen lasku (suositeltava)

Toivottu käyttäjätunnus:

........................

[ ] Paperilasku; laskutuslisä +5,00€

........................

Trippi Oy pyrkii antamaan toivotun käyttäjätunnuksen palveluun mutta varaa oikeuden muuttaa sitä tarvittaessa.

Tapahtumien välitys (ympyröi halutut). Palveluiden valinnalla annat luvan henkilö- ja mittari- ja ajotietojen
välitykseen kyseisille tahoille.
[ ] Exim

[ ] Menevä

[ ] PCCreative SOTE

[ ] Taksi Tampere

Muu: . . . . . . . . . .

Paikka ja päivämäärä:

........................

Allekirjoitus:

........................

Trippi Oy
Pilvitie 6
90620 Oulu, Finland

[ ] TaksiHelsinki/KELA

toni.rasanen@trippi.fi
puh. 08 512 165
www.trippi.fi

Kuittitalletuksen palvelusopimus

Sivu 2/2

W3030060 02/2021

Kuittitalletuspalvelun sopimusehdot:
Voimassaolo ja irtisanominen
Tämä sopimus on tehty Trippi Oy:n (jatkossa Trippi) ja allekirjoittaneen Asiakkaan välillä. Tämä sopimus astuu
voimaan allekirjoituspäivänä ja sen irtisanomisaika on kolme kuukautta.. Tripillä on oikeus keskeyttää palvelu,
mikäli asiakas käyttää palvelua hyvän tavan tai sopimusehtojen vastaisesti. Sopimuksen päättyessä tai
keskeytyessä asiakkaan käyttöoikeus palveluun loppuu välittömästi. Sopimuksen päättyessä tai keskeytyessä
Trippi ei ole velvollinen tuhoamaan, säilyttämään tai luovuttamaan palveluun lähetettyjä tietoja asiakkaalle.
Palvelun tarjoaminen
Asiakkaalla on ollut ennen sopimuksen allekirjoittamista mahdollisuus tutustua palveluun ja sen sisältöön. Trippi
varaa mahdollisuuden tehdä palveluun muutoksia, jotka eivät olennaisesti vaikuta palvelutasoon tai jotka ovat
tarpeellisia palvelun toiminan tai turvallisuuden kannalta. Trippi voi keskeyttää palvelun toiminnan
viranomaismääräyksen tai muun uhan näin edellyttäessä. Päivityksistä tai katkoksista sekä niiden arvioiduista
kestoista pyritään tiedottamaan asiakkaalle mahdollisimman aikaisin. Trippi pyrkii pitämään palvelun saatavuuden
yli 90 prosentissa ajasta.
Sopimuksen osapuolet eivät vastaa palveluhäiriöistä jotka johtuvat vaikutuksen ulkopuolisesta esteestä (Force
Majeure), kuten luonnonkatastrofeista, sodista tai muista konflikteista, palvelunestohyökkäyksistä,
työtaistelutoimenpiteistä, sähkö- tai tietoliikennekatkokoksista tai muista vastaavista ongelmista.
Palvelun käyttö
Asiakas myöntää Tripille oikeuden kerätä, säilyttää ja analysoida palveluun välitettyjen tapahtumien tietoja. Trippi
aloittaa tietojen keräämisen heti, kun sopimus on käsitelty ja asiakkaan tiedot lisätty järjestelmään sekä
ajoneuvolaite on liitetty oikein ajoneuvoon. Asiakas hyväksyy että ajoneuvolaitteisto lähettää tietoja palveluun
myös sopimuksen päättymisen jälkeen, kunnes laitteisto poistetaan käytöstä. Trippi ei luovuta asiakkaan tietoja
kolmansille osapuolille ilman asiakkaalle tehtävää etukäteistä kirjallista ilmoitusta. Trippi säilyttää tiedot
palvelussa vähintään kahden kalenterivuoden ajan tiedon kirjaamisesta lukien edellyttäen että tämä sopimus on
voimassa.
Palvelu on asiakkaan ja asiakkaan liiketoiminnan käytettävissä. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa palvelua tai
pääsyä siihen liiketoiminnan ulkopuolisille kolmansille osapuolille. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksillaan
tapahtuneesta toiminnasta.
Maksuehdot
Palvelun veloitus alkaa kun mittari liitetään palveluun. Palvelun laskutuskausi on 12 (kaksitoista) kuukautta, joka
laskutetaan etukäteen. Trippi oy voi keskeyttää palvelun toimittamisen maksusuorityksen viivästyessä. Maksut
ovat voimassa sopimuksen mukaisesti ja niihin lisätään laskutuskauden mukainen arvonlisävero sekä muut
mahdolliset viranomaisten määräämät kulut. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan muutoksista yhteystiedoissaan
Trippi oy:lle mahdollisimman nopeasti.
Erimielisyydet
Oulun käräjäoikeus on toimivaltainen ratkaisemaan tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet.
Henkilötiedot ja vastuurajoitukset
Palvelun käyttö voi siirtää Tripille henkilötietoja. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että hänellä on oikeus siirtää
nämä tiedot Tripin säilytettäväksi. Trippi ei käsittele näitä tietoja, vaan säilyttää näitä asiakkaan puolesta. Trippi
oy voi asiakkaan pyynnöstä siirtää tietoja myös kolmannen osapuolen palveluihin. Asiakkaan tulee huolehtia siitä
että hänellä on oikeus luovuttaa tiedot näille kolmansille osapuolille. Asiakas vastaa tietojen oikeasta ja laillisesta
käytöstä. Mikäli asiakkalla on epäilys, että palveluun siirretyissä tiedoissa on henkilötietoja, joita palveluun ei saa
siirtää, on asiakkaan tiedotettava Trippiä välittömästi.
Trippi ei vastaa tietojen mahdollisen tuhoutumisen tai katoamisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä
vahingoista. Palvelun keskeytymisestä aiheutuvien vahinkojen osalta korvausvastuu tulee kysymykseen siltä osin,
kun palvelun saatavuus ei täytä edellä määriteltyjä edellytyksiä ja rajoittuu palvelunkeskeytyksen ajallista määrää
vastaavaan hyvitykseen palvelun kuukausiveloituksesta., tai välittömistä tai välillisistä vahingoista joita tästä voi
aiheutua.
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