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KORTTISOPIMUSEHDOT

1. KORTIN MYÖNTÄMINEN
Korttisopimus eli GasCard-maksuaikakorttisopimus tehdään Gasum Oy:n (jäljempänä ”Myyjä”) ja asiakkaan
välillä. GasCard-maksuaikakortin (jäljempänä ”Kortti”) myöntää Gasum Oy. Kortti voidaan myöntää
Korttihakemuksen perusteella Suomessa toimivalle ja rekisteröidylle yritykselle tai yhteisölle (jäljempänä
”Asiakas”).
Hakemuksen allekirjoittamisella Asiakas vakuuttaa hakemuksessa ilmoittamansa tiedot oikeiksi ja sitoutuu
noudattamaan voimassa olevia sopimusehtoja ja suostuu siihen, että myyjä saa hankkia häntä koskevat
tarpeelliset luottotiedot sekä muut luotto- ja asiakassuhteen kannalta tarpeelliset tiedot. Myyjällä on oikeus
hylätä Korttihakemus vapaan harkintansa mukaan esittämättä perustetta hylkäyksestä Asiakkaalle.
2. KORTIN VOIMASSAOLOAIKA JA VASTUU KORTILLA TEHDYISTÄ OSTOISTA
Korttisopimus astuu voimaan Gasumin lähetettyä GasCardin sekä tunnusluvun asiakkaalle. Myyjä toimittaa
Kortin Asiakkaalle postitse Asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja käyttäen. Asiakas on vastuussa kaikista hänelle
luovutetuista korteista tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Kortti on Myyjän omaisuutta, mutta asiakkaalla
on siihen käyttöoikeus niin kauan kuin korttia käytetään voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti. Kortti on
voimassa toistaiseksi. Myyjällä on oikeus rajoittaa Kortin voimassaoloaikaa sekä vaihtaa se uuteen. Asiakas on
velvollinen hävittämään vanhan Korttinsa asianmukaisesti välittömästi sopimuksen päätyttyä tai saatuaan
uuden kortin.
Asiakas vastaa kaikilla hänelle luovutetuilla Korteilla tehdyistä ostoista riippumatta siitä, kuka on käyttänyt
Korttia. Korttia tulee säilyttää huolellisesti sekä erillään siihen kuuluvasta tunnusluvusta. Kortin katoamisesta
tulee ilmoittaa välittömästi Myyjän asiakaspalveluun (puh. 0800 122 722). Asiakkaan vastuu Kortin
oikeudettomasta käytöstä lakkaa, kun Asiakaspalvelu vahvistanut vastaanottaneensa katoamisilmoituksen ja
Kortin yksilöimiseksi tarvittavat tiedot.
3. KORTIN KÄYTTÖ
Myyjä ei takaa sitä, että Kortti olisi aina käytettävissä ja toiminnassa. Kortti toimii maksuvälineenä vain Myyjän
tankkausasemilla, ellei Myyjä erikseen muuta ilmoita. Kortilla voi maksaa vain liikennekaasun ostot. Kortin ja
tunnusluvun käyttäminen tankkausautomaatilla vastaavat ostotapahtuman hyväksymistä. Asiakkaan tulee
säilyttää ostotosite. Myyjällä on oikeus estää Kortin käyttö, jos:
i.
ii.
iii.

Kortin käytön turvallisuus on vaarantunut;
on syytä epäillä, että Korttia käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti; tai
vaara siitä, että Asiakas ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan, on Myyjän arvion mukaan
kohonnut.

4. TUOTTEEN HINTA
Myyjän tankkausasemalta ostettavan liikennekaasun hinta on tankkaushetkellä kulloinkin voimassa oleva
Myyjän asettama hinta, elleivät Myyjä ja Asiakas ole kirjallisesti erikseen muuta sopineet. Myyjällä on
yksipuolinen oikeus muuttaa liikennekaasun myyntihintaa ilman ennakkoilmoitusta.
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5. MAKSUEHDOT, LASKUTUS JA MAKSUVIIVÄSTYKSET
Myyjä laskuttaa Kortilla tai Korteilla tehdyt ostot Asiakkaalta kerran kuukaudessa. Laskutusjakson
päättymispäivä on kunkin kuukauden viimeinen päivä. Maksuaika on 14 vuorokautta laskun lähettämisestä.
Viivästyneelle maksulle Asiakas on velvollinen maksamaan Myyjälle eräpäivästä lukien viivästyskorkoa, joka on
korkolain mukainen. Myyjä laskuttaa Kortilla tai Korteilla tehdyt ostokset Asiakkaalta verkkolaskulla. Asiakas
vastaa laskun käsittelystä ja maksamisesta eräpäivään mennessä siitä hetkestä alkaen, kun Myyjä on
toimittanut laskun asiakkaan ilmoittamia välitystietoja käyttäen. Myyjällä on oikeus siirtää maksamaton saatava
perintätoimeksiantona kolmannelle osapuolelle. Huomautukset laskua vastaan on tehtävä kohtuullisessa ajassa,
joka lähtökohtaisesti on seitsemän (7) päivän kuluessa laskun saapumisesta. Myyjällä on oikeus ilmoittaa
maksulaiminlyönti rekisteröitäväksi luottotietorekisteriin, mikäli maksun laiminlyönti on kestänyt yli 60 päivää.
Myyjä ei vastaa Asiakkaan laskutusoperaattorin ja Asiakkaan välisestä tiedonsiirrosta, eikä siinä mahdollisesti
esiintyvistä ongelmista aiheutuvista vahingoista. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Myyjälle välitystietojen tai
laskutustietojen muutoksista 14 päivää ennen muutoksen voimaantuloa sähköpostitse. Verkkolaskutus tulee
voimaan, kun välitystiedot on ilmoitettu Myyjälle. Mikäli Asiakas haluaa vastaanottaa laskunsa paperisena,
Myyjä toimittaa Asiakkaan pyynnöstä paperilaskut Asiakkaalle Asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.
6. OLENNAISEN SOPIMUSRIKKOMUKSEN SEURAUKSET

Myyjä voi purkaa Korttisopimuksen ja asettaa Kortin ostokieltoon, jos Asiakas on syyllistynyt olennaiseen
sopimusrikkomukseen, maksun suoritus on viivästynyt yli 30 päivää tai jos Asiakas on hakeutunut tai haettu
yrityssaneeraukseen tai vastaavaan maksukyvyttömyysmenettelyyn, tai jos Korttisopimuksen ehtona olleet
muut olennaiset tiedot tai olosuhteet ovat muuttuneet niin, ettei Asiakkaan voida enää Myyjän kohtuullisen
harkinnan mukaan katsoa kykenevän täyttämään sopimus- ja maksuvelvoitteitaan. Myyjällä on oikeus asettaa
Kortti ostokieltoon asiakkaan muunkin kuin tähän sopimukseen liittyvän maksuhäiriön perusteella.

7. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Korttisopimus jatkuu, kunnes jompikumpi sopijapuoli irtisanoo sen. Asiakas voi irtisanoa maksuvälisopimuksen
päättyväksi välittömästi. Myyjällä on oikeus irtisanoa sopimus kirjallisesti päättymään yhden (1) kuukauden
irtisanomisajalla. Irtisanomisen tapahduttua jäljellä oleva velka maksetaan loppuun voimassa olevien
sopimusehtojen mukaisesti. Sopimuksen purkauduttua tai sen päätyttyä irtisanomisen perusteella kortin
käyttöoikeus lakkaa ja asiakas on vastuussa kortin tuhoamisesta. Asiakas vastaa kortin käytöstä
sopimusehtojen mukaisesti kortin palauttamiseen saakka.
8. SOPIMUKSEN SIIRTO
Myyjällä on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle
asiakasta kuulematta.
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9. MUUT EHDOT
Asiakas sitoutuu noudattamaan kaasun käsittelyä, käyttöä ja laitteita koskevia turvallisuusmääräyksiä ja
säädöksiä sekä ohjeita.
Myyjällä on oikeus keskeyttää liikennekaasun myynti ja Kortin käyttö ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisena
esteenä pidetään osapuolesta riippumattomia seikkoja, joita ei etukäteen ole voitu ottaa kohtuudella huomioon,
ja jotka voimassaoloaikanaan tai sen jälkeen estävät tai huomattavasti vaikeuttavat kaasukauppaan
perustuvien sopimusvelvoitteiden täyttämistä ja joiden tuottamaa haittaa ei voida kohtuudella estää tai poistaa.
Ylivoimaisia esteitä ovat esim. laitteiston tekninen vika, tulipalo, räjähdys, tulva, maanjäristys, viranomaisten
määräykset, sota tai liikekannallepano, odottamattomat laajat sotilaskutsunnat, takavarikko, tuontikielto,
kaasun toimittajan ylivoimainen este, valuuttarajoitukset, käyttövoimarajoitukset, yleinen raaka- tai
tarveainepula, lakko, työselkkaus tai muu osapuolten määräysvallan ulkopuolella oleva olosuhde. Ylivoimainen
este lykkää kaupan sopimusvelvoitteiden täyttämisen siksi ajaksi, kun este kunkin sopimusvelvoitteen osalta on
ollut voimassa taikka ajaksi, mikä on ollut tarpeen esteen seurausten 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. Mikäli myyjä
joutuu hankkimaan asiakkaan uudet yhteystiedot, veloitetaan kulut asiakkaalta.
Myyjällä on oikeus periä asiakkaan pyynnöstä laadituista kirjallisista selvityksistä aiheutuneet kulut.
10. ERIMIELISYYDET
Jos mahdollisia erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan erimielisyydet
Myyjän kotipaikan alioikeudessa (Espoo), ellei toisin sovita.
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