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NAPAPIIRIN KULJETUS OY MAKSUVÄLINEIDEN SOPIMUSEHDOT  
  
Tässä sopimuksessa ”maksuväline” tarkoittaa D-korttia, etätunnistuslaitetta (rinkulaa) tai 
mobiilimaksupalvelussa käytettyä sovellusta yhdessä ja erikseen.  
  

SOPIMUKSEN SYNTYMINEN  
 

1. Maksuvälinesopimuksen myöntää Napapiirin Kuljetus Oy.  
2. Asiakas voi hakea maksuvälinettä täyttämällä kirjallisen hakemuksen. Allekirjoittamalla 

hakemuksen asiakas vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi ja sitoutuu noudattamaan 
kulloinkin voimassa olevia sopimusehtoja.  

3. Asiakas hyväksyy, että Napapiirin Kuljetus Oy hankkii omalla kustannuksellaan 
asiakkaasta luottotiedot / muut luottosuhteen kannalta tarpeelliset tiedot.  

4. Napapiirin Kuljetus Oy varaa itselleen oikeuden olla hyväksymättä hakemusta tai pyytää 
asiakasta asettamaan vakuuden kortin myöntämisen ehtona.  

5. Sopimus tulee voimaan Napapiirin Kuljetus Oy:n lähetettyä maksuvälineen asiakkaalle.  
 

MAKSUVÄLINEEN TOIMITTAMINEN / ASENTAMINEN  
 

6. Napapiirin Kuljetus Oy toimittaa asiakkaalle kortin ja tunnusluvun postitse eri 
lähetyksinä maksuvälinehakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.  

7. Etätunnistuslaitteen (rinkulan) toimittamista ja asentamista varten Napapiirin Kuljetus Oy 
ottaa asiakkaaseen erikseen yhteyttä. Asiakas vastaa laitteen 
asennuskustannuksista. Asiakas voi myös asentaa etätunnistuslaitteen itse, Napapiirin 
Kuljetus Oy:n toimittamien ohjeiden mukaan. Mikäli asiakas asentaa etätunnistuslaitteen 
itse, ottaa hän vastuun mahdollisista virheellisen asennuksen aiheuttamista vahingoista.  

8. Mobiilimaksamisen käyttöönottoa varten Napapiirin Kuljetus Oy toimittaa asiakkaalle 
tarvittavat tiedot tekstiviestitse maksuvälinehakemuksessa ilmoitettuun numeroon.  
 

MAKSUVÄLINEEN KÄYTTÖ  
 

9. Yhtiö voi kieltäytyä toteuttamasta myyntitapahtumaa, mikäli maksuvälineen käyttöraja 
ylittyy.  

10. Yhtiöllä on oikeus estää maksuvälineen käyttö, jos:  
11. maksuvälineen käytön turvallisuus on vaarantunut;  
12. on syytä epäillä, että maksuvälinettä käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti; tai  
13. vaara siitä, että asiakas ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan, on yhtiön arvion 

mukaan kohonnut.  
  

ASIAKKAAN VASTUU MAKSUVÄLINEESTÄ  
 

14. Asiakkaalla on oikeus käyttää maksuvälinettä ainoastaan asiakasyrityksen omiin ostoihin.  
15. Asiakas vastaa kaikista maksuvälineellä tehdyistä ostoista.  
16. Maksuvälinettä ei saa luovuttaa uudelle omistajalle yrityskaupan, liikkeen luovutuksen tai 

ajoneuvon luovutuksen yhteydessä.  
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17. Asiakkaan tulee säilyttää maksuvälinettä ja tunnuslukua huolellisesti ja erillään toisistaan, 
siten ettei kenenkään ulkopuolisen ole mahdollista saada niitä samanaikaisesti 
haltuunsa.  

18. Asiakkaan tulee tallentaa itselleen kortin numerosarja turvallisuussyistä.  
19. Mikäli asiakas siirtää etätunnistuslaitteella varustetun ajoneuvon kolmannelle 

osapuolelle, on hän velvollinen ilmoittamaan siitä etukäteen Napapiirin Kuljetus Oy:lle 
maksuvälineen sulkemiseksi.  

20. Mikäli maksuväline joutuu ulkopuolisen haltuun tai varastetaan, asiakas 
vastaa ostoista, kunnes katoamisilmoitus on tehty ja maksuväline kuoletettu. 
Katoamisilmoitus tehdään Napapiirin Kuljetus Oy:n numeroon 0400-333 110.  
 

ASIAKKAAN TIEDOT  
 

21. Asiakkaan tulee ilmoittaa maksuvälinesopimuksessa ilmoittamiinsa tietoihin tulleista 
muutoksista Napapiirin Kuljetus Oy:lle välittömästi. Tällaisia muutoksia ovat 
esim. yrityksen omistussuhteen tai laskutusosoitteen muutos.  

22. Yritysasiakkaan yhtiömuodon muuttuessa on maksuvälinesopimus tehtävä uudelleen, 
uuden yhtiön nimissä.  

  
MAKSUEHDOT  
 

23. Napapiirin Kuljetus Oy laskuttaa maksuvälineellä tehdyt ostot kaksi kertaa kuukaudessa. 
Ostot voidaan laskuttaa tarvittaessa myös edellä mainitusta poiketen.  

24. Mikäli lasku on virheellinen, muistutukset on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa 
laskun päiväyksestä.  

25. Asiakas sitoutuu noudattamaan laskun mukaista maksuehtoa. Mikäli maksusuoritus 
viivästyy, asiakas sitoutuu suorittamaan Napapiirin Kuljetus Oy:lle korkolain mukaisen 
viivästyskoron.  

26. Asiakas voi ilmoittaa verkkolaskutustietonsa Napapiirin Kuljetus Oy:lle, joka toimittaa 
laskun asiakkaan ilmoittamaan verkkolaskuosoitteeseen.  

  
OSTOLAADUT JA HINNOITTELU  
 

27. D-kortilla ja etätunnistuslaitteella (rinkulalla) voidaan ostaa dieselöljyä, 
moottoripolttoöljyä ja AdBlue-urealiuosta. Kyseisiä maksuvälineitä voidaan käyttää 
asiakkaan valitsemasta käyttöverkostosta riippuen joko Neste Oyj:n, Oy Teboil Ab:n tai 
ST1:n kautta Shellin D-automaattiverkostossa sekä erikseen merkityillä 
mittarihinnoitetuilla asemilla. Ostojen hinnoittelu 
perustuu tällöin kuntakohtaisiin sopimushintoihin.  

28. Mobiilimaksulla voidaan ostaa kaikkia kohdassa 27 mainittuja tuotteita ja sitä voidaan 
käyttää kaikilla samassa kohdassa mainituilla asemilla. Tällöin hinnoittelu 
perustuu myös kuntakohtaisiin sopimushintoihin.  

29. Mobiilimaksua voidaan käyttää myös rajatulla määrällä kauppiasasemia. Näiden ostojen 
hinnoittelu perustuu huoltamohintaan.  

30. Mobiilimaksulla voidaan ostaa myös bensiinituotteita. Näiden ostojen hinnoittelu 
perustuu huoltamohintaan.  
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31. Ajantasainen tieto asematyypeistä löytyy ottamalla yhteyttä Napapiirin Kuljetus Oy:n 
polttoainemyyntiin.  

  
SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN  
 

32. Maksuvälinesopimus jatkuu, kunnes se jommankumman sopijapuolen toimesta 
irtisanotaan.  

33. Asiakas voi irtisanoa sopimuksen päättyväksi välittömästi. Napapiirin Kuljetus 
Oy:n puolelta irtisanomisaika on yksi kuukausi.  

  
SOPIMUKSEN PURKAMINEN  
 

34. Napapiirin Kuljetus Oy voi purkaa maksuvälinesopimuksen päättymään välittömästi 
asiakkaan maksuhäiriön tai olennaisen sopimusrikkomuksen seurauksena. Purkuperuste 
täyttyy myös, jos asiakas on hakeutunut tai haettu konkurssiin, yrityssaneeraukseen, 
selvitystilaan, velkajärjestelyyn tai johonkin vastaavaan menettelyyn tai jos asiakkaan 
omistus on olennaisesti muuttunut, ettei sen voida kohtuullisen harkinnan mukaan 
katsoa kykenevän täyttämään sopimusvelvoitteitaan.  

  
VASTUU SOPIMUSRIKKOMUKSESTA  

 
35. Yhtiö ei vastaa asiakkaalle sopimusrikkomuksesta aiheutuvasta välillisestä vahingosta, 

kuten saamatta jääneestä voitosta, liiketoiminnan vähentymisestä tai keskeytymisestä tai 
muun omaisuuden kuin myydyn tavaran vahingoittumisesta.  

  
                      SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN  

 
36. Asiakas ei ole oikeutettu siirtämään maksuvälinesopimusta kolmannelle.  
37. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus siirtää tämä maksuvälinesopimus kolmannelle kaikkine 

oikeuksineen ja velvollisuuksineen asiakasta kuulematta edellyttäen, ettei asiakkaan 
asema heikenny ja että siirronsaajalla on mahdollisesti tarvittava toimilupa.  

  
                      SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN  

 
38. Napapiirin Kuljetus Oy:lla on oikeus muuttaa maksuvälinesopimusehtoja tarvittaessa. 

Muutoksista ilmoitetaan esimerkiksi Napapiirin Kuljetus Oy:n internet-
sivuilla www.napapiirinkuljetus.fi ja maksuvälinelaskulla. Jatkamalla maksuvälineen 
käyttöä Napapiirin Kuljetus Oy katsoo asiakkaan hyväksyneen muuttuneet ehdot.  

  
                      ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU  

 
39. Erimielisyydet osapuolten kesken pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin 

neuvotteluin ja viimekädessä Lapin käräjäoikeudessa.  
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