
Sopimus Taksi Helsinki -kortin käytöstä

Yritys (myöh. asiakas):

Sopimuksesta vastaava henkilö:

Jakeluosoite:

Postinumero ja - toimipaikka:

E-laskuosoite/operaattori:

Paperilaskuosoite (jos ei E-laskua):

Paikka ja aika

Asiakkaan allekirjoitus
Taksi Helsinki Oy

/ 20

Puhelin työhön:

Y-tunnus:

Sähköposti:

ja Taksi Helsinki Oy sitoutuvat noudattamaan keskinäisessä yhteystoimin-nassa 
sopimusta Taksi Helsinki -kortin käytöstä.

Täyttäkää yritystänne koskevat tiedot, tulostakaa lomake ja allekirjoittakaa sopimus asianmukaisesti.  

Toimittakaa lomake Taksi Helsinki Oy:lle
Taksi Helsinki Oy
Ratamestarinkatu 7 B
00520 HELSINKI

s-posti: kortti.tilaus@taksihelsinki.fi



Sopimusehdot

Kortin käyttö
Taksikortti on Taksi Helsinki Oy:n
asiakkaalle luovuttama maksuväline, jolla 
asiakas maksaa taksikuljetuspalveluja 
jäljempänä mainituin ehdoin. Kortti on 
asiakasyrityskohtainen ja asiakas saa luovuttaa 
sen vapaasti määräämilleen henkilöille.

Henkilötietojen tarkastaminen
Asiakas hyväksyy menettelyn, jossa palvelun 
käyttäjän henkilötietoja ei tarkasteta, vaan kortin 
esittäminen oikeuttaa palvelujen käyttöön.

Vastuu kortista ja kortin katoaminen 
Asiakas vastaa kortin säilyttämisestä ja sillä 
ostettujen palvelujen maksamisesta. Kortin 
katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun tai 
käyttökiellosta asiakas ilmoittaa viipymättä 
Taksi Helsingille puhelimitse 050 300 2026 tai 
s-postilla kortti.tilaus@taksihelsinki.fi.

Kortin voimassaoloaika
Kortti on voimassa korttiin merkityn kuukauden 
loppuun asti. Asiakas voi lopettaa kortin käytön 
milloin tahansa palauttamalla kortin Taksi 
Helsingille.

Taksi Helsingin vastuu
Taksi Helsingillä on erillinen taksintilausnumero, 
jonka välityksellä asiakas saa tilattua taksin, 
johon kelpaa Taksi Helsinki – kortti 
maksuvälineenä. Asiakas tiedottaa 
tilausnumeron niille henkilöille, joille se on 
luovuttanut kortin käytön. Taksi Helsinki vastaa 
siitä, että asiakas saa haluamansa 
taksinkuljetuspalvelut maksetuksi kortilla. Taksi 
Helsinki vastaa mahdollisista kirjausvirheistä, 
jotka aiheutuvat yhtiön toimista. Taksi Helsinki 
toimittaa asiakkaalle erikseen sovitussa 
muodossa seurantatiedot asiakkaan korteilla 
suoritetuista taksipalveluista.

Asiakkaan vastuu
Asiakas vastaa kaikista maksuista, jotka Taksi 
Helsinki – kortilla on maksettu käytettäessä 
taksinkuljetuspalveluja. Asiakkaan vastuu kor-
tin käytöstä lakkaa, kun asiakas on ilmoittanut 
kortin kadonneeksi, joutumisesta sivullisen 
haltuun tai käyttökieltoon ja Taksi Helsingillä 
on ollut kohtuullinen aika estää kortin käyttö 
toimittamalla tiedot kieltolistalle. Asiakkaan 
vastuu päättyy aina viimeistään kahden (2) 
vuorokauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä.

Maksutapa
Taksi Helsinki laskuttaa Taksi Helsinki-kortilla 
maksetut taksikyydit E-laskulla tai 
paperilaskulla.

Asiakkaan kulut
Taksi Helsinki on oikeutettu veloittamaan 
asiakkaalta korttien kuolettamisesta tai 
huomauttamislaskusta aiheutuvat kulut.

Ylivoimainen este
Taksi Helsinki ei vastaa vahingosta, joka 
aiheutuu ylivoimaisesta (force majeure) tai 
yhtiöstä riippumattomasta esteestä.

Muut ehdot
Taksi Helsingillä on oikeus katkaista heti 
asiakkaiden korttien käyttöoikeus, mikäli 
laskua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä. 
Asiakkaan ja Taksi Helsingin välisistä muista 
ehdoista voidaan sopia erillisellä liitteellä.

Voimassaolo
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus 
on irtisanottavissa päättymään yhden (1) 
kuukauden kuluttua jommankumman 
osapuolen toimittamasta irtisanomisesta.
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