ÜHEKORDSE TAKSOKAARDI KASUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

1. ÜLDSÄTTED
Ühekordne taksokaart on maksevahend, mis kehtib Tulika Takso, Tulika Business ja Maksitakso taksodes.
Kaardiga saab maksta taksosõitude eest kuni 50 (viiekümne) euro ulatuses.
Ühe Kaardi hind on 0,05 €. Hinnale lisandub käibemaks.
2. KAARDI VÄLJASTAMINE
Kaartide tellimused esitatakse e-postiaadressile klienditeenindus@tulika.ee.
Tellimiskirjas vajaminevad andmed: kaartide arv ja kasutaja nimi.
3. KAARDI KASUTAMINE
Taksotellimused esitatakse telefonil 1200 (Tallinnas, Rakveres, Pärnus) või (+372) 612 0000 (ainult Tallinnas).
Teenuse eest Kaardi abil tasumiseks annab klient kaardi taksojuhile ja peale maksetehingut allkirjastab klient
ostukviitung, mis jääb taksojuhile.
4. KLIENDI VASTUTUS
Klient vastutab Tulika poolt temale esitatud arvete täieliku ja õigeaegse tasumise eest vastavalt punktis 6
ettenähtud korrale. Juhul, kui Klient ei tasu Tulikalt ostetud teenuste eest käesoleva punktis 6 nimetatud tähtajaks,
kohustub Klient maksma Tulikale viivist 0,02% Kliendi poolt tasumata summalt iga tähtaega ületava päeva eest.
Kaardi kaotamisel tuleb sellest viivitamatult teatada Tulika Takso telefonil 612 0000 või lühinumbril 1200
(ööpäevaringselt) ja kirjalikult klienditeeninduse osakonna meiliaadressile klienditeenindus@tulika.ee. Klient on
vastutav kõigi kaardiga sooritatud tehingute eest. Klient vabaneb vastutusest kaardi ebaseadusliku kasutamise eest
hetkest, millal Tulika Takso saab teate kaardi kadumisest.
5. TULIKA VASTUTUS
Tulika kohustub aktsepteerima kaarti kui krediidil põhinevat ühekordset maksevahendit Tulika Takso, Tulika
Business ja Maksitakso logoga taksodes esitades Kliendile arve Kaardi abil ostetud Teenuse eest punktis 6
sätestatud tasu arvestamise alustel ja arvelduste korral.
6. ARVELDUSTE KORD
Tulika esitab Kliendile arve teenuste ostmise kuule järgneva kuu 7. kuupäevaks. Arve esitatakse 10%-lise
püsikliendi hinnasoodustusega. Klient on kohustatud Tulika poolt esitatud arve tasuma 14 (neljateistkümne) päeva
jooksul arve vormistamise päevast alates.
7. KAARDI KASUTAMISE BLOKEERIMINE
Tulikal on õigus Kliendi poolt ostetud Kaardi või Kaartide kasutamine blokeerida kui Klient ei ole Tulikalt
ostetud Teenuse eest tasunud Lepingu punktis märgitud tähtajaks ja/või kui on kahtlus Kaardi või Kaartide pettuse
teel või Kliendi nõusolekuta kasutamise kohta ja/või Kaardi või Kaartide turvalisuse kaalutlustel ja/või kui
Leping lõpeb.

