Liite 1: Hesehotelli Oy:n laskutussopimusehdot

5.

1.

Sopimuksen perusteella varatut hotelliyöt laskutetaan kerran
kuukaudessa yhdellä laskulla. Laskujen maksuehto on
seitsemän (7) päivää netto laskun päiväyksestä. Suoritus on
tehtävä laskussa mainitulle Hesehotellin tilille laskussa olevaa
viitenumeroa käyttäen.

Tausta

Yritys- ja yhdistysasiakkailla (molemmat jäljempänä myös
”Asiakas”) on mahdollisuus tehdä laskutussopimus HeseHotellin
kanssa. Laskutussopimus (jäljempänä myös ”Sopimus”) on
mahdollista vain Asiakkaille, joiden kotipaikka on Suomessa.
Henkilöasiakkaiden ei ole mahdollista tehdä laskutussopimusta.
Asiakkaan edustajan (jäljempänä myös ”Asiakkaan Edustaja”)
yöpyminen HeseHotellissa Asiakkaan laskuun edellyttää
Asiakkaalta laskusopimuksen tekemistä ennen Asiakkaan
Edustajan yöpymistä HeseHotellissa. Laskutussopimuksen
tehneen Asiakkaan varaamat hotellihuoneet laskutetaan
jälkikäteen.
Hotellihuoneiden hinnat määräytyvät HeseHotellin kulloinkin
voimassa olevan hinnaston mukaisesti, jollei asiakkaan kanssa
erikseen muuta ole sovittu. HeseHotellilla on oikeus muuttaa
hinnastossa olevia hintoja.
2.

Asiakkaan hyväksyminen ja asiakasnumero

Ennen Asiakkaan hyväksymistä laskutussopimusasiakkaaksi,
HeseHotelli
tarkistaa
Asiakkaan
luottotiedot
Suomen
Asiakastieto Oy:n luottorekisteristä. Asiakkaan toimitettua
HeseHotellille laskutussopimuslomakkeen, HeseHotellilla on
oikeus toimittaa Asiakkaan laskutus- ja maksutapatiedot
Suomen Asiakastieto Oy:lle. Hesehotelli Oy pidättää oikeuden
hyväksyä tai hylätä hakemuksen.
Myöntäessään Asiakkaalle laskutussopimuksen, HeseHotelli
toimittaa Asiakkaalle asiakaskohtaisen asiakasnumeron, joka
toimii laskutusasioinnissa niissä HeseHotellin toimipaikoissa,
jotka Asiakas on hyväksynyt laskutussopimuslomakkeella.
Asiakkaalla on velvollisuus tiedottaa sellaiselle Asiakkaan
Edustajalle, jonka on määrä yöpyä HeseHotellissa Asiakkaan
laskuun, Asiakkaan asiakasnumero ja missä Hesehotellin
toimipaikoissa Asiakkaan laskutussopimus on voimassa.
3.

Asiakkaan vastuu

Asiakas vastaa kaikista hotellivarauksista ja niihin liittyvistä
maksuista, jotka Asiakas tai Asiakkaan Edustaja on tehnyt
laskutussopimukseen perustuen HeseHotellin toimipaikoissa.
Asiakkaan vastuulla on varmistua siitä, että Asiakkaan
asiakasnumero päätyy ainoastaan sellaisten Asiakkaan
Edustajan tietoon, joille Asiakas on myöntänyt oikeuden yöpyä
HeseHotellissa Asiakkaan laskuun.
Asiakkaan Edustajan on vaadittaessa todistettava, että hänellä
on oikeus varata huone Asiakkaan laskuun. Hesehotellilla on
kuitenkin velvollisuus tarkastaa oikeus ainoastaan siinä
tapauksessa, että HeseHotellilla on perusteltu syy epäillä
Sopimuksen väärinkäytöstä eikä Asiakkaan Edustaja tiedä
Asiakkaan asiakasnumeroa.
4.

Sopimuksen voimassaolo ja päättäminen

Laskutussopimuksen tulee allekirjoittaa henkilö, jolla on
yrityksen virallinen allekirjoitusoikeus tai lupa tehdä yritykselle
laskutussopimus.
Sopimus tulee voimaan, kun Asiakas on allekirjoittanut
laskutussopimuksen, toimittanut Sopimuksen lomakkeella
olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen ja
HeseHotelli hyväksyy Asiakkaan laskutussopimusasiakkaaksi.
Sopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuolisella
kuukauden (1) kuukauden irtisanomisajalla, ellei osapuolten
välillä ole muuta sovittu. Osapuolen irtisanoessa Sopimuksen,
erääntyvät kaikki Sopimukseen perustuvat HeseHotellin
saatavat maksettavaksi viimeistään seitsemän (7) päivän
kuluessa irtisanomisajan päättymisestä.

Laskutuskausi ja maksuehto

Mahdollinen reklamaatio laskusta tai sen perusteesta on tehtävä
viisi (5) päivän kuluessa laskun päivämäärästä lukien.
6.

Laskutuslisä ja muistutusmaksu

Palveluhinnaston mukainen laskutuslisä on viisi (5€) euroa (sis.
alv 24%). Suorituksen viivästyessä, Asiakkaalle toimitetaan
muistutuskirje, josta peritään muistutusmaksu.
7.

Viivästyskorko ja perintäkulut

Hesehotelli perii viivästyneestä maksusuorituksesta korkolain
mukaista viivästyskorkoa. Asiakas on velvollinen suorittamaan
Hesehotellille viivästyneen suorituksen perimisestä aiheutuvat
kulut täysimääräisesti.
8.

Tietojen oikeellisuus ja niiden muutokset

Asiakas vakuuttaa, että sen laskutussopimuksessa antamat
tiedot ovat oikeelliset ja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi
HeseHotellille, mikäli sen antamissa tiedoissa tapahtuu
muutoksia.
9.

Sopimuksen purkaminen

HeseHotellilla on oikeus
päättymään välittömästi, jos:

yksipuolisesti

purkaa

sopimus

- Asiakas on jättänyt erääntyneen laskun muistutuskirjeestä
huolimatta maksamatta,
- Asiakas on rikkonut laskutussopimusta tai sen ehtoja,
- Asiakkaalla on merkintä luottotiedoissa,
- Asiakas todetaan maksukyvyttömäksi tai on ennakoitavissa,
että Asiakas todennäköisesti jatkossa tulee laiminlyömään
laskujen suorittamisen ajallaan,
- Asiakas haetaan tai asetetaan konkurssiin,
yrityssaneeraukseen tai selvitystilaan,
tai
- purkamiseen on olemassa muu painava syy.
Sopimuksen
purkautuessa
erääntyvät
kaikki
tähän
laskutussopimukseen
perustuvat
HeseHotellin
saatavat.
Irtisanomisesta tai purkamisesta voi ilmoituksen tehdä toiselle
osapuolelle kirjeitse tai sähköpostitse tässä sopimuksessa
ilmoitettuun osoitteeseen. Mikäli Asiakkaan maksusuoritukset
viivästyvät maksukehotuksista huolimatta, on HeseHotellilla
oikeus sulkea laskutustili toistaiseksi.
10. Sopimuksen siirtäminen
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai siihen
perustuvia velvoitteita tai oikeuksia kolmannelle. HeseHotellilla
on siirto-oikeus. HeseHotellin on ilmoitettava siirrosta
Asiakkaalle. HeseHotelli voi tehdä ilmoituksen kirjeitse tai
sähköpostitse tässä sopimuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.
11. Sopimusehtojen noudattaminen
Tähän sopimukseen tehdyt muutokset ovat päteviä ainoastaan
silloin, kun ne on tehty kirjallisesti ja varustettu molempien
osapuolten allekirjoituksella. Myyjällä on yksipuolisesti oikeus
tehdä muutoksia laskutusehtoihin sekä hinnastoon.
12. Oikeuspaikka
Sopimusta sekä siihen perustuvia saatavia koskevat riidat
käsitellään Turun käräjäoikeudessa.
13. Laskutussopimusehtojen muutosoikeus
HeseHotelli pidättää itsellään
laskutussopimusehtoja.

oikeuden

muuttaa

näitä

