Avtal om fraktkredit i anslutning till
Matkahuoltos Pakettjänster
Matkahuoltos uppgifter (ifylls av Matkahuolto)
Matkahuoltos serviceställe/ombud
Kontaktperson/försäljare vid Matkahuolto
Företagets kundnummer
Datum då avtalet träder i kraft
Kunduppgifter (ifylls av företaget)
Företagets namn
Eventuellt annat namn som används på försändelser
FO-nummer
Företagets huvudbransch
Utdelningsadress
Utdelningsadress
Postnummer och postort
E-postfaktura
E-postadress
Nätfakturering
nätfaktureringskod
nätfaktureringsoperatör
Pappersfaktura
Utdelningsadress
Postnummer och postort
Kontaktperson, fakturering
Namn
Telefonnummer
E-postadress
Kontaktperson, logistik
Namn
Telefonnummer
E-postadress
Företaget meddelas om ankomna försändelser (välj ett sätt)
per sms, telefonnummer
per e-post, adress
Bankförbindelse för eventuella bussförskottsbetalningar
Bank och kontor
IBAN
BIC
Underskrift av företagets representant

Underskrift av Matkahuoltos representant

Jag har läst villkoren för avtalet om fraktkredit i anslutning till Matkahuoltos
Pakettjänster och är förtrogen med avtalets syfte.

Datum och ort

Datum och ort

Underskrift
Namnförtydligande

Underskrift
Namnförtydligande

Avtal om fraktkredit i anslutning till Matkahuoltos
Pakettjänster – syfte och villkor
Detta avtal mellan Oy Matkahuolto Ab (nedan Matkahuolto) och företaget gäller användningen av Matkahuoltos fraktkredit.
De avgifter som omfattas av krediten i detta avtal inkluderar alla avgifter som Matkahuolto debiterar vid transport, t.ex. frakt-, förvarings-, dokument-, avhämtnings-, leveransavgifter o.d. avgifter.
Avtalet omfattar emellertid inte lösenavgifter för ankomna bussförskottsförsändelser.
Serviceavgift för
fraktkredit

För utnyttjande av transportkredit debiteras serviceavgift enligt gällande prislista för pakettjänster. Ingen serviceavgift debiteras, om krediten inte har använts och ingen faktura
har uppstått.

Betalningsvillkor

Avgifter som omfattas av avtalet debiteras kredittagaren per faktura. Fakturan förfaller
till betalning på den angivna förfallodagen. Vid fördröjd betalning uppbärs från förfallodagen bolagets vid var tid gällande dröjsmålsränta, vid avtalets ikraftträdande 16 %.
Betalningsvillkor 14 dagar netto från fakturadatum.

Fakturering

Faktureringsperiod är en vecka. Som betalningssätt kan väljas e-postfaktura, nätfaktura eller pappersfaktura. För pappersfaktura debiteras tillägg för pappersfaktura enligt
gällande prislista.

Avtalets giltighet och
uppsägningsvillkor

Detta avtal gäller tills vidare. Uppsägningstiden är en månad och uppsägningen ska ske
skriftligen.

Tilläggsvillkor

På transporterna tillämpas lagen om vägbefordringsavtal och Matkahuoltos regler för
frakttransport. Som transportdokument kan endast användas sådana transportdokument som godkänts av Matkahuolto. Närmare information finns på internet www.matkahuolto.fi.
Innan krediten beviljas ska företaget lämna en kopia av ett gällande handelsregisterutdrag till Matkahuolto.
Försändelser som faktureras enligt avtalet ska göras i avtalsföretagets namn eller något
annat namn som överenskommits i detta avtal.
Företaget får sina exemplar av transportdokumenten då försändelsen lämnas för transport eller då försändelsen avhämtas, om inte annat avtalats separat. En särskild avgift
debiteras för kopior av transportdokument som levereras på företagets begäran.
Om det sker ändringar i företagets namn, bolagsform eller kontaktpersoner ska Matkahuolto skriftligen underrättas om dessa och tillställas en kopia av ett gällande handelsregisterutdrag efter ändringen.
Adressändringar ska meddelas skriftligen till Matkahuolto. Om fakturan försenas på
grund av utebliven anmälan om adressändring, förfaller den ändå till betalning på den
angivna förfallodagen.
Om en faktura inte har betalats senast på förfallodagen, avbryts eller uppsägs krediten
jämte därtill hörande tilläggsavtal omedelbart. Matkahuolto har utan att vidare höra
företaget rätt att kvitta utestående fordringar mot eventuella motfordringar och/eller
kvarhålla företagets gods som säkerhet för sina fordringar.
Som bilagor till detta avtal kan parterna ingå tilläggsavtal, i vilka villkoren för detta avtal
iakttas i tillämpliga delar.

Bilagor till avtalet

Som bilaga till detta avtal har företaget i samband med att avtalet ingåtts fått en
gällande Pakettjänstprislista och Matkahuoltos regler för frakttransport. De gällande
prislistorna och reglerna för frakttransport kan kontrolleras på internet på adressen
www.matkahuolto.fi.

