
TAXIKORTSAVTAL  

 

1. Ingående av kortavtal 

Taksiliiton Yrityspalvelu Oy (Yrityspalvelu) beviljar på ansökan taxikort åt ett i Finland registrerat 
bolag, samfund eller firma (”kund”). Kunden kan beviljas ett eller flera betaltidskort och/eller 
engångskort i ett av Yrityspalvelu fastställt minimiantal (vardera i fortsättningen ”kort”). Med 
undertecknandet av ansökan försäkrar kunden att de i ansökan meddelade uppgifterna är riktiga 
samt förbinder sig att följa gällande avtalsvillkor. Med sin underskrift accepterar kunden att 
Yrityspalvelu inhämtar nödvändiga kredituppgifter om kunden. 

2. Kortets användning 

Med kortet kan betalas resor i de taxibilar som fått tillstånd av Yrityspalvelu att acceptera i detta 
avtal definierade kort. Vid betalning ska kortets innehavare underteckna det utmatade kvittot och 
på begäran styrka sin identitet. Genom sin underskrift på kvittot godkänner kortinnehavaren att 
beloppet debiteras kunden. 

3. Kundens ansvar 

Kortet är Yrityspalvelus egendom men kunden har nyttjanderätt. Kortet ska uppbevaras 
omsorgsfullt. Kunden ansvarar för att kortinnehavaren iakttar avtalsvillkoren.  

Om kortet förkommer ska detta omedelbart meddelas till Yrityspalvelus telefonservice (bilaga). 
Servicen fungerar 24 timmar om dygnet. Kundens ansvar för orättmätig användning av kortet 
upphör när Yrityspalvelu har mottagit meddelande om kortets försvinnande. Till upphittaren av ett 
förkommet kort betalar Yrityspalvelu hittelön (bilaga) som debiteras kunden.  

4. Fakturering 

Yrityspalvelu fakturerar de med kortet betalade resorna samt avtalsenliga arvoden i enlighet med 
gällande prislista (bilaga). Yrityspalvelu har rätt att debitera pålägg som grundar sig på gällande lag 
eller myndighetsbestämmelser. 

Anmärkningar beträffande fakturan ska göras inom 8 dagar efter fakturadatum. Anmärkningar som 
berör kvaliteten på den transportservice som betalats med kortet ska kunden tillställa taxiföretaget. 

Om kunden försummar sin betalningsskyldighet enligt avtalsvillkoren debiterar Yrityspalvelu 
dröjsmålsränta enligt räntelagen.  

Yrityspalvelu debiterar kunden för omkostnader i samband med inkasseringen.  

5. Av kunden begärda tilläggsutredningar 

Yrityspalvelu har rätt att debitera för av kunden begärda tilläggsutredningar i enlighet med gällande 
prislista (bilaga). 

6. Försummelse att iaktta avtalsvillkoren 

Yrityspalvelu har rätt att utfärda betalningsförbud för kortet om kunden inte iakttar avtalsvillkoren. 



Försöker kunden betala med kort för vilket betalningsförbud utfärdats, har det taxiföretag för vilket 
kortet presenteras rätt att konfiskera det. Kunden debiteras för arvodet för konfiskeringen (bilaga).  

7. Force majeure 

Avtalsparterna ansvarar inte för störningar och skada som förorsakats den andra parten på grund 
av force majeure.  

8. Avtalets giltighet 

Detta avtal träder i kraft när Yrityspalvelu godkänt den till Yrityspalvelu överlämnade 
undertecknade ansökan. Avtalet gäller tills vidare om inte avtalsparterna överenskommit om annat. 

9. Uppsägning och hävande av avtalet 

Vardera parten har rätt att säga upp avtalet skriftligt med iakttagande av en (1) månads 
uppsägningstid. 

Vardera parten har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om den andra parten väsentligt har 
brutit mot villkoren i detta avtal eller mot lagstiftning som berör avtalet eller mot av myndigheterna 
utfärdade anvisningar. 

Yrityspalvelu har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan i det fall kunden fått offentlig 
anteckning om betalningsstörning, ansökt om eller försatts i konkurs, eller det finns något annat 
tungt vägande skäl för hävning av avtalet.    

Trots att avtalet sägs upp eller hävs, binder alla under avtalets giltighetstid uppkomna skyldigheter 
bägge avtalsparter i enlighet med villkoren i detta avtal. När avtalet upphört, är kunden inte längre 
berättigad att använda korten som betalningsmedel utan ska makulera korten genom att bryta dem 
itu. 

10. Rätt till ändring 

Yrityspalvelu har rätt att göra ändringar i avtalet eller dess bilagor. Ändringarna ska i skriftlig form 
tillställas kunden en (1) månad innan de träder i kraft. Blir en ändring av detta avtal aktuell på 
grund av lagändring eller myndighetsbeslut har Yrityspalvelu rätt att ändra avtalet på det sätt som 
de ändrade omständigheterna förutsätter. 

11. Ändring i kontaktuppgifterna 

Kunden är skyldig att omedelbart skriftligen informera Yrityspalvelu om ändringar i de i avtalet 
nämnda kontaktuppgifterna.  

12. Transport av avtalet  

Yrityspalvelu har rätt att överföra alla sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal på tredje 
part. Kunden är inte berättigad att utan Yrityspalvelus medgivande överföra rättigheter och 
skyldigheter enligt detta avtal på tredje part.  

12.  Lösande av tvist  



Eventuella tvister rörande detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan 
avtalsparterna. Har enighet inte nåtts vid förhandlingarna, ska avtalstvisten behandlas vid 
tingsrätten i Helsingfors.  

Detta avtal har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten. 

Avtalsparterna försäkrar att de gjort sig förtrogna med avtalsvillkoren och godkänner dem. 


