AVAINPALVELUSOPIMUS

Sopijapuolet:
Avainpalveluntuottaja:
Yritys:

YllasAvain Oy

Osoite:

Tunturintie 16 A 1
95970 Äkäslompolo

Y-tunnus:

2149913-8

Yhteyshenkilö:

Tiina Walin-Jatkola

Puh:

0400-190 217

Sähköposti:

yllasavain@yllas.fi

ja
Palvelun ostaja:
Osoite:
Puh:
Sähköposti:
Sopimuskausi ja sen kohteet
Tämä sopimus on voimassa
alkaen toistaiseksi.
Tämän sopimuksen kohteena on ___________________avainpalvelu, joiden suorittajaksi palvelun
ostaja on valinnut YlläsAvain Oy:n.
Avainpalvelusta maksettava korvaus
Avainpalvelusta perittävä korvaus on 12,90 €/kk/huoneisto lisättynä kulloinkin voimassa olevalla
arvonlisäverolla.
Laskutus, maksuehto ja viivästyskorko
Avainpalvelu laskutetaan joko kerran vuodessa tai kaksi kertaa vuodessa avainpalvelun ostajan
valinnan mukaan. Koko vuoden kertalaskutus suoritetaan tammikuussa. Kaksi kertaa vuodessa
laskutettaessa tammi-kesäkuun jakso laskutetaan tammikuussa ja heinä-joulukuun jakso
heinäkuussa.
Valittu laskutustapa:
laskutus kerran vuodessa ( )
laskutus kaksi kertaa vuodessa ( )
Maksuehto on 7 päivää netto laskun päiväyksestä laskettuna, viivästyskorko 11 %.
Avainpalvelu
YlläsAvain Oy sitoutuu huolehtimaan kohteidensa avaimen luovutuksesta, majoituskortin
täytättämisestä asiakkaalla, mikäli kohde on vuokrauskäytössä, sekä muista yleisistä
vastaanottopalveluista.
Palveluntuottajalla on ympärivuorokautinen päivystys numerossa 0400-190 236.

Avainpalvelun tuottajan vastuu ja vakuutukset
Palveluntuottajalla on voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Palveluntuottajan velvollisuutena
on periä avaimen katoamisesta aiheutuneet kustannukset asiakkaalta. Avain luovutetaan aina
kuittausta vastaan palvelun ostajan ilmoittaman tulijalistan mukaisesti.
Avainpalvelun ostajan vastuu
Avainpalvelun ostaja toimittaa YlläsAvain Oy:lle tarpeellisen määrän avaimia kuittausta vastaan.
Sopimuksen muutokset
Sopijaosapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta vain kirjallisesti; muulla tavoin tehdyt
muutokset ovat mitättömiä. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat
sopijaosapuolet ovat ne asianmukaisesti toimivaltaisten edustajiensa allekirjoituksilla
hyväksyneet.
Sopimuksen siirtäminen
Sopimusta ei saa osittainkaan siirtää toiselle avainpalvelun toimittajalle ilman avainpalvelun
tilaajalta etukäteen saatua kirjallista lupaa.
Sopimuksen purkaminen
Mikäli jompikumpi sopijaosapuoli rikkoo oleellisesti sopimusvelvollisuuksiaan, on toisella
osapuolella oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi ilmoittamalla tästä
kirjallisesti sopimusvelvollisuuksiaan rikkoneelle osapuolelle.
Sopimuksen irtisanominen
Jos jompikumpi sopijaosapuoli haluaa irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden, on
irtisanominen tehtävä kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen haluttua sopimuksen
päättymisajankohtaa.
Sopimuskappaleet
Tämä sopimus on tehty kahtena samanlaisena kappaleena.
Sopimuksen voimaantulo
Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijaosapuolet ovat sen allekirjoittaneet.
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YlläsAvain Oy

______________________

___________________________

______________________

Tiina Walin-Jatkola
toimitusjohtaja

