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Matkahuollon edustajan allekirjoitus

Olen tutustunut Matkahuollon Pakettipalvelujen kuljetusluottosopimuksen
tarkoitukseen ja ehtoihin.

Päivämäärä ja paikka

Päivämäärä ja paikka

Allekirjoitus
Nimen selvennys

Allekirjoitus
Nimen selvennys

Matkahuollon Pakettipalvelujen
kuljetusluottosopimuksen tarkoitus ja ehdot
Tällä sopimuksella Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto) ja yritys sopivat
Matkahuollon kuljetusluoton käytöstä.
Sopimuksen tarkoittamiin luotollisiin maksuihin sisältyvät kaikki Matkahuollon kuljetuksista perimät maksut, kuten kuljetus-, säilytys-, dokumentti-, nouto-, jakelu- yms.
maksut.
Sopimuksen tarkoittamiin luotollisiin maksuihin ei kuitenkaan sisälly saapuneiden
bussiennakkolähetysten lunastusmaksuja.
Kuljetusluoton
palvelumaksu

Kuljetusluoton käytöstä veloitetaan kulloinkin voimassaoleva pakettipalvelujen hinnaston mukainen palvelumaksu. Palvelumaksua ei peritä, jos luottoa ei ole käytetty
eikä laskua synny.

Maksuehto

Sopimuksen sisältämät maksut laskutetaan luoton saajalta. Lasku erääntyy maksettavaksi siihen merkittynä eräpäivänä. Viivästysajalta veloitetaan kulloinkin yhtiön
voimassaoleva viivästyskorko, sopimushetkellä 16 %.
Maksuehto on 14 pv netto laskun päivästä.

Laskutus

Laskutusjakso on yksi viikko. Laskutustavaksi voi valita sähköpostilla toimitettavan
laskun, verkkolaskun tai paperilaskun. Paperilaskusta veloitetaan kulloinkin voimassa oleva paperilaskulisä.

Sopimuksen voimassaolo
ja irtisanominen

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika on yksi kuukausi. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

Lisäehdot

Kuljetuksissa noudatetaan Tiekuljetussopimuslakia ja Matkahuollon rahdinkuljetussääntöä. Kuljetusdokumentteina voi käyttää ainoastaan Matkahuollon hyväksymiä
kuljetusdokumentteja. Lisätiedot internetistä osoitteesta matkahuolto.fi.
Ennen luoton myöntämistä on yrityksen toimitettava Matkahuoltoon ote voimassa
olevasta kaupparekisteriotteesta.
Sopimuksen perusteella laskutettavien lähetysten on oltava sopimusyrityksen nimellä tai muulla tässä sopimuksessa sovitulla nimellä.
Yritykselle kuuluvat kuljetusdokumenttien kappaleet luovutetaan lähetyksiä lähetettäessä tai noudettaessa, ellei ole tehty erillistä sopimusta. Yrityksen pyynnöstä
toimitetuista kuljetusdokumenttien jäljennöksistä peritään erillinen maksu.
Yrityksen nimessä, yhtiömuodossa tai yhteyshenkilöissä tapahtuvat muutokset
on ilmoitettava kirjallisesti Matkahuoltoon sekä toimitettava jäljennös muutoksen
jälkeen annetusta kaupparekisteriotteesta.
Osoitteenmuutos on ilmoitettava kirjallisesti Matkahuoltoon. Laskun myöhästyessä
ilmoituksen tekemisen laiminlyönnin johdosta, se erääntyy kuitenkin maksettavaksi
laskuun merkittynä erääntymispäivänä.
Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, keskeytetään tai lopetetaan
luotto ja siihen liittyvät lisäsopimukset välittömästi. Yritystä enempää kuulematta
on Matkahuollolla oikeus kuitata saatavansa mahdollisista vastasaamisista ja/tai
pidättää yrityksen omistamia lähetyksiä saamisiaan vastaan.
Sopimuksen liitteeksi voidaan tehdä lisäsopimuksia, joissa noudatetaan tämän sopimuksen ehtoja soveltuvin osin.

Sopimuksen liitteet

Tämän sopimuksen liitteenä on yritykselle luovutettu sopimuksentekohetkellä
voimassaoleva Pakettipalvelujen hinnasto ja Matkahuollon rahdinkuljetussääntö.
Kulloinkin voimassaolevat hinnastot ja rahdinkuljetussäännön voi tarkistaa internetistä osoitteesta matkahuolto.fi.

