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Yleiset myynti- ja palveluehdot
1. Palveluehtojen voimassaolo ja soveltaminen
Palveluehdot ovat voimassa 1.8.2020 alkaen ja niitä sovelletaan kaikkeen palvelun käyttöön tästä päivästä
alkaen.
Palveluntarjoaja voi muuttaa palveluehtoja julkaisemalla uuden version ehdoista. Uusittuja palveluehtoja
sovelletaan tällöin palvelun käyttöön palveluehdoista ilmenevästä ajankohdasta alkaen.
2. Määritelmät
Palveluntarjoaja = Suomen Katalysaattorikierrätys Oy
Asiakas = Yritys tai yksityinen henkilö, joka ottaa palvelun käyttöönsä.
Ostohyvitys = Asiakkaalle maksettava hyvitys toimitetusta tavarasta (käänteinen alv.).
Palveluehdot = Palvelun käyttöä koskevat ehdot.
3. Palvelu
Asiakas saa palvelutarjoajalta akkulaatikon veloituksetta käyttöönsä ja sitoutuu palauttamaan
akkulaatikon heti, kun se on täynnä.
Akkulaatikon palautuessa asiakkaalta palveluntarjoajalle maksaa palveluntarjoaja asiakkaalle
ostohyvityksen kuluvan kuukauden hinnan mukaan.
Palveluntarjoaja on yhteydessä asiakkaaseen noin puolivuosittain, mikäli asiakas ei tilaa noutoa.
4. Asiakkaan päävelvollisuudet
Asiakas sitoutuu käyttämään palvelua voimassa olevan lain ja hyvien tapojen mukaisesti
sekä näiden mukaiseen tarkoitukseen.
Asiakas ilmoittaa akkulaatikon noutotilaustarpeesta ja uuden laatikon tarpeesta palveluntarjoajalle.
Akkulaatikko tulee olla sijoitettuna niin, että kuljetusyhtiö saa sen kyytiin pumppukärryllä, muussa
tapauksessa asiakaan tulee nostaa akkulaatikko kyytiin omilla välineillään.
Asiakas vastaa, että palvelun käyttö on palveluehtojen mukaista.
Asiakas ei saa luovuttaa akkulaatikkoa kolmannelle osapuolelle.
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5. Palveluntarjoajan päävelvollisuudet
Palveluntarjoajan tehtävänä on toimittaa asiakkaalle akkulaatikko asiakkaan ilmoittaessa akkulaatikon
olevan täynnä, palveluntarjoaja hoitaa asiaankuuluvat toimenpiteet (mm. noudon ja ostohyvityksen).
6. Palveluntarjoajalle annettavat tiedot
Asiakkaan on ilmoitettava palveluntarjoajalle palvelun avaamiseksi ja käyttämiseksi tarvittavat tiedot.
Asiakas sitoutuu ilmoittamaan palveluntarjoajalle ko. tietojen muuttumisesta.
7. Palveluehtojen muuttaminen
Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palveluehtoja. Palveluntarjoaja ilmoittaa olennaisista
palveluehtojen muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen niiden voimaantuloa palvelussa.
Jos asiakas ei hyväksy palveluehtojen muutosta, asiakkaalla on oikeus lopettaa palvelun käyttö.
Palveluntarjoaja ei tällöin veloita asiakkaalta palvelun päättämisestä aiheutuneita kustannuksia.
8. Palvelun käyttö
Akkulaatikkopalvelun aloittaminen edellyttää, että asiakas hyväksyy nämä palveluehdot. Palvelun
laajamittaisesta käytöstä voidaan tehdä erillinen palvelusopimus, jonka olennaisen osan muodostavat
nämä palveluehdot. Kaikissa muissa tilanteissa palveluehdot määrittävät osapuolten oikeudellisen
aseman palvelun käytön suhteen.
9. Palvelumaksut
Akkulaatikon saa käyttöönsä veloituksetta tämän sopimuksen mukaista käyttöä varten. Akkulaatikko on
palautettava ehjänä.
Palveluntarjoaja laskuttaa korjauskelvottomasta tai palauttamattomasta akkulaatikosta 250 € (alv. 0 %),
korjattavissa olevasta akkulaatikosta veloitetaan korjauskustannuksen mukaan.
10. Tietojen luovuttaminen
Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa asiakasta koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan
lainsäädännön mukaisesti. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta ulkopuolisille markkinointitarkoituksiin.
11. Sovellettava laki ja oikeuspaikka
Palveluun ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia.
Osapuolet pyrkivät sopimaan tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet keskinäisin neuvotteluin, jollei
erimielisyyttä kuitenkaan saada sovittua, se ratkaistaan Keski-Suomen Käräjäoikeudessa.
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