TULIKA KAARDI KASUTAMISTINGIMUSED
1. TULIKA FIRMAKAART
TULIKA FIRMAKAART, edaspidi KAART, on maksevahend, mis kehtib kõikides Tulika Takso, Tulika
Business ja Maksitakso taksodes. Kaardile on märgitud äriühingu/asutuse, edaspidi Klient, nimi, kaardi number,
kehtivusaja lõpp ja vajadusel ka kasutaja nimi.
2. KAARDI VÄLJASTAMINE
Kaardi omanikuks on AS Tulika Takso, edaspidi Taksofirma. Kaart väljastatakse lepingu, edaspidi Leping,
alusel Eesti Vabariigis registreeritud äriühingule/asutusele. Lepingule alla kirjutades kinnitab Klient lepingus
esitatud andmete õigsust ja kohustub järgima käesolevaid kasutustingimusi. Klient võib saada ühe või mitu
kaarti.
3. KAARDI KASUTAMINE
Kaart annab õiguse osta teenuseid kalendrikuus lepingus fikseeritud limiidi piires. Takso kasutamiseks esitab
klient Tulika Takso, Tulika Business ja Maksitakso tellimused telefonile 1200 (Tallinnas, Rakveres, Pärnus) või
+372 612 0000 (ainult Tallinnas), teatades takso tellimise koha ja aja ning tellija telefoninumbri. Kaardiga
makstes peab Klient esitama temale kuuluva kaardi, vajadusel tõestama oma isikuandmeid ja kirjutama alla
ostukviitungile.
4. KLIENDI VASTUTUS
Klient vastutab Taksofirma poolt temale esitatud arvete täieliku ja õigeaegse tasumise eest vastavalt Lepingu
punktis 6 ettenähtud korrale. Juhul, kui Klient ei tasu Taksofirmalt ostetud teenuste eest käesoleva Lepingu
punktis 6 nimetatud tähtajaks, kohustub Klient maksma Taksofirmale viivist 0,25% Kliendi poolt tasumata
summalt iga tähtaega ületava päeva eest. Kehtestatud limiidi ületamisel kuuluvad kõik jooksvalt ostetud
teenused maksmisele sularahas või muu aktsepteeritava maksevahendiga. Kaart avatakse uuesti kasutamiseks
peale Taksofirma poolt esitatud arve tasumist. Kaardi kaotamisel tuleb sellest viivitamatult teatada Tulika Takso
telefonil 612 0000 või lühinumbril 1200 (ööpäevaringselt) ja kirjalikult klienditeeninduse osakonna faksile 612
0048 või 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. TAKSOFIRMA VASTUTUS
Taksofirma kohustub aktsepteerima kaarti kui maksevahendit lepingus kirjeldatud taksodes, müüma teenuseid
vastavalt hetkel kehtivatele hinnakirjadele, kui see ei ole sätestatud käesolevas Lepingus teisiti. Teatama Kliendi
poolt esitatud tellimuse täitmisele võtmisest või tellimuse täitmise võimatusest. Taksofirma kohustub koheselt
teatama Lepingus toodud dispetšerteenistuse telefoninumbri muutusest.
6. ARVELDUSTE KORD
Taksofirma esitab Kliendile arve teenuste ostmise kuule järgneva kuu 7. kuupäevaks. Arve esitatakse 10%-lise
püsikliendi hinnasoodustusega. Klient on kohustatud Taksofirma poolt esitatud arve tasuma 14 (neljateistkümne)
päeva jooksul arve vormistamise päevast alates.
7. LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE
Lepingu tingimuste muutmine toimub poolte kirjalikul kokkuleppel ning Lepingu muudatused on Lepingu
lahutamatuks osaks. Pooltel on õigus Leping lõpetada, teatades sellest teisele poolele kirjalikult 30 päeva ette.
8. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Lepingu täitmisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
Kokkuleppele mittejõudmise korral lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras.
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Klient

_________________________
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