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Osamaksusopimus
ARTE-Team Oy / edustaja

Myyjä:

Asiakas
Nimi:

Hetu:

Osoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

S-posti:

Puhelin:

Olen vakituisessa työsuhteessa

Työnantaja:

Työsuhteen alkamisaika:

Allekirjoittanut asiakas solmii osamaksusopimuksen VISION-lasiterassikaupasta ARTE-Team Oy:n kanssa.
Liitteenä VISION-Lasiterassi tilaus jonka loppusummaan ________________€ kyseinen osamaksusopimus pohjautuu.
Kokonaiskauppasumma suoritetaan osamaksuna 1-10 tasaerässä + 15% ennakko/tilausvahvistus maksu.
Allekirjoittanut haluaa suorittaa osamaksun, 15% tilausennakko +_______ :ssä tasaerässä.
Ennakko/tilausvahvistus maksu laskutetaan kun tilausvahvistus on hyväksytty /allekirjoitettu. Loppusumma
laskutetaan tasaerissä 1 kk välein ennakkolaskun päiväyksestä.
Osamaksusopimuksen lisäkulut.
1.
2.
3.

Tilinavausmaksu 75 € joka laskutetaan 15% tilausennakkolaskun yhteydessä.
Laskutuslisä 9 € / laskuerä
Tilinhoitomaksu 10 € / laskuerä

Maksut voi suorittaa kerralla pois, missä vaiheessa tahansa.
Tasaerälaskuissa ei voi suorittaa ylisuoritusta ilman lisäkuluja, jotka näet liitteen osamaksuehdoissa.

Olen lukenut ja ymmärtänyt osamaksusopimuksen ehdot ja kulut.
Allekirjoituksella vakuutan antamani tiedot oikeiksi.
Paikka

Aika

Allekirjoitus ja nimen selvennys
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1.

LUOTONANTAJA

mikäli luotonsaaja laiminlyö jonkin maksuvelvoitteensa ja maksu on viivästynyt vähintään
kuusi kuukautta ja se on olennaisissa määrin edelleen suorittamatta.

ARTE-Team Oy
7.

LUOTTOSOPIMUKSEN SIIRTO

Kotipaikka: Parainen
Y-tunnus:2586281-1
Asiakaspalvelu: laskutus@visionlasiterassit.fi

ARTE-Teamilla on luotonsaajaa kuulematta oikeus siirtää näiden yleisten ehtojen mukainen
luottosopimus tai velkakirja kaikkine siihen liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen
kolmannelle osapuolelle, jolla on oikeus siirtää se edelleen. Luotonsaajalla ei ole oikeutta
siirtää tämän luottosopimuksen mukaisia oikeuksiaan kolmannelle osapuolelle.
8.

2.

LUOTON MYÖNTÄMINEN

Luottotili voidaan myöntää hakemuksen perusteella 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka
täyttää ARTE-Teamin luotonantokriteerit. Luoton hakija vastaa yksin luottoa koskevien tilija muiden ehtojen noudattamisesta ja luoton takaisinmaksusta. Hakija vastaa siitä, että
hänen hakemuksensa tiedot pitävät paikkansa. Hakemuksen allekirjoittamalla hakija antaa
ARTE-Teamille luvan hankkia luoton kannalta merkityksellisiä tietoja sisältäen, muttei
rajoittuen hakijan pankkiin ja työnantajaan sekä suostuu siihen, että hänen luottotietonsa
tarkastetaan julkisesta- ja/ tai yksityisestä luottorekisteristä.
ARTE-Team tekee luottopäätöksen hakemuksen perusteella ja ilmoittaa päätöksestä
luotonhakijalle. Hakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että luotonhakija hyväksyy
ARTE-Teamin luottoehdot.
Hyväksytty hakemus muodostaa hakijan ja ARTE-Teamin kesken luottosopimuksen, jonka
ehtoina ovat nämä yleiset tili- ja luottoehdot.
ARTE-Team ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään myönteisiä eikä kielteisiä
luottopäätöksiä, elleivät hylkäämisen pääasiallisena syynä ole hakijan merkittävät
maksuhäiriömerkinnät. ARTE-Team ei ole velvollinen kertomaan luottopäätöksen pohjaksi
hankkimaansa tietoa hakijalle.
3.

Luotonsaajalla ei ole oikeutta palauttaa luotolla tilaamansa mittatilaustyönä valmistettua
tuotetta ARTE-Teamille tai tämän myyntiedustajalle mistään syystä. ARTE-Team
ensisijaisesti, tai myyntiedustaja ja asiakas sopivat hinnan alennuksesta tai hyvityksestä
muusta kuin täydestä hinnasta, josta myyntiedustaja ilmoittaa muutokset ARTE-Teamille.
Mikäli yhteistyökumppanin ilmoitus koskee hinnan alennusta, palautusta, joka koskee vain
osaa tuotteita, tai palautettujen vakiotuotteiden hinnasta osa jää asiakkaan maksettavaksi,
ARTE-Team lähettää asiakkaalle ilmoituksen asiakkaan maksettavaksi jääneestä hinnan
osasta. Tällöin asiakkaan vähimmäislyhennyserän euromäärä pysyy alkuperäisen
sopimuksen mukaisena, mutta jäljelle jäävien erien lukumäärä vähenee ja maksuaika
lyhenee sen mukaiseksi, että koko luotto tulee maksetuksi.
9.

LUOTOSTA JA LUOTTOTILISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

ARTE-Teamilla on luoton lisäksi oikeus periä ja veloittaa kuukausierän yhteydessä alla
esitetyt luottoon, luottotiliin ja näiden käsittelyyn liittyvät kulut, palkkiot ja maksut.

ARTE-Teamilla ja sen perinnästä huolehtivalla Visma PPG:llä on oikeus ilmoittaa ja
rekisterinpitäjällä on oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti luottorekisteriin, mikäli
luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 päivää alkuperäisestä ja
samalla on kulunut vähintään kolme viikkoa siitä, kun luotonsaajalle on lähetetty
maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö
luottorekisteriin.
10.

4.7.
4.8.
4.9.

Luottotilin avausmaksu 75 €
Tilinhoitomaksu lainakuukausilta 10 € / kk erä
Luoton laskutuslisä lainakuukausilta 9 € / kk erä
Eräpäivän siirto 10 €
Luotonsaajan muuttuneen yhteystiedon hankkiminen 20 - 40 €
Maksuhuomautukset hoitaa Visma PPG, mahdolliset huomautus ja muut
kulut tulevat heidän kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti
Luoton eräännyttäminen 25 €, kun velkapääoma on 250 € tai alle
Luoton eräännyttäminen 50 €, kun velkapääoma on yli 250 €
Ylisuorituksen palautuskulu 10 €. ARTE-Team ei palauta alle 10 euron
ylisuorituksia.

Edellä esitettyjen enimmäismäärien lisäksi luotonsaajan on korvattava ARTE-Teamille
perinnästä aiheutuvat perintälain mukaiset perintäkulut. Mahdollinen viivästyskorko
määräytyy korkolain mukaan.
5.

LUOTON ENNENAIKAINEN TAKAISINMAKSU

Luotonsaajalla on oikeus maksaa koko loppu luotto takaisin ilman ennenaikaisesta
takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja, jolloin maksuerät pysyvät alkuperäisen
maksusuunnitelman mukaisesti samansuuruisina luottokuluineen.
6.

LUOTTOSOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN, VOIMASSAOLO JA
IRTISANOMINEN

Luotto on jatkuvaa luottoa ja luottosopimus on voimassa toistaiseksi. Luotonsaajalla on
oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.
Peruuttamisilmoitus on tehtävä sähköpostin liitteenä tai kirjallisesti ja se tulee toimittaa
osoitteeseen laskutus@visionlasiterassit.fi. Peruuttamistapauksissa luotonsaaja on
velvollinen maksamaan ARTE-Teamille korvauksena luottotilin ensimmäisen
kuukausimaksun luoton perustamismaksuna sekä mahdolliset kulut ja pääoman niiltä osin,
kun luotto on ollut käytössä.
11.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

MAKSUN LAIMINLYÖNNIN ILMOITTAMINEN LUOTTOREKISTERIIN

LUOTON LASKUTUS JA MAKSAMINEN

Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka sisältävät perustamismaksun,
tilinhoitomaksun, laskutuslisän ja lyhennyserän.
4.

OSTETUN TUOTTEEN TAI PALVELUN PALAUTUS TAI HINNANMUUTOS

LUOTON ERITYISET ERÄÄNNYTTÄMISPERUSTEET

Koko jäljellä oleva luotto erääntyy luotonsaajan maksettavaksi, mikäli luotonsaaja laiminlyö
jonkin maksuvelvoitteista, pääomasta tai muista maksuista ja maksu on viivästynyt
vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta. ARTE-Teamilla on oikeus eräännyttää
edellä mainitut maksuvelvoitteet maksettavaksi neljän viikon tai, jos luotonsaajalle on
aiemmin huomautettu luoton takaisinmaksun viivästymisestä, kahden viikon kuluttua siitä,
kun erääntymisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle, jos viivästynyt määrä on tuolloin vielä
maksamatta. Lisäksi ARTE-Team voi eräännyttää luoton maksettavaksi heti, mikäli
luotonsaaja on antanut ARTE-Teamille harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa
luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin, sopimuksen mukainen maksu on viivästynyt
olennaisesti tai luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen.
ARTE-Teamilla on tällöin oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja muine
maksuineen luotonsaajan maksettavaksi neljän viikon tai, jos sopimusrikkomuksesta on
aiemmin huomautettu luotonsaajalle, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus
on lähetetty luotonsaajalle, mikäli sopimuksenvastaista menettelyä ei ole siihen mennessä
korjattu. Luotto erääntyy ARTE-Teamin vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos luotonsaaja
kuolee. Maksuesteestä on ilmoitettava ARTE-Teamille viivytyksettä. Luotonsaajan on
todistettava ARTE-Teamille yllä mainittuihin syihin viitaten omaan maksukykyynsä
vaikuttavat tekijät. Lisäksi koko jäljellä oleva velka erääntyy luotonsaajan maksettavaksi,

OSAPUOLTEN VÄLINEN VIESTINTÄ

ARTE-Teamin luotonsaajalle lähettämän ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle
viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty pysyvällä
tavalla tai kirjallisesti osoitteeseen, joka on viimeksi ilmoitettu ARTE-Teamille.
Hyväksymällä nämä yleiset luottoehdot luotonsaaja hyväksyy sen, että ARTE-Team tarjoaa
informaatiota sähköisiä viestimiä käyttäen luotonsaajan antamaan osoitteeseen.
12.

LUOTONSAAJAN TIEDONANTO VELVOLLISUUS

Yhteystietojen muutoksista on luotonsaajan ilmoitettava välittömästi ARTE-Teamille. Mikäli
luotonsaaja laiminlyö yhteystietojensa muutoksesta ilmoittamisen ja tämä tieto on
välttämätön ARTE-Teamin hoitaman laskutuksen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun
kannalta, on ARTE-Teamilla oikeus hankkia luotonsaajan muuttunut yhteystieto sekä
veloittaa tästä toimenpiteestä luotonsaajalta kohdan 4.5. mukaisesti enintään 40 euron
maksu. Luotonsaajan on annettava ARTE-Teamin pyynnöstä taloudellista asemaansa
koskevia ja muita tähän luottosuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat luottosuhteen
kannalta tarpeellisia.
13.

SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

ARTE-Teamilla on oikeus muuttaa sopimuksen ehtoja. ARTE-Team ilmoittaa
sopimusmuutoksesta seuraavasti: ARTE-Teamilla on oikeus muuttaa sopimuksenmukaisia
kuluja, palkkioita ja maksuja yleisen hintatason kohoamisen tai kustannusten lisääntymisen
vuoksi tai muusta perustellusta syystä.
14.

OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETAVA LAKI

Luotonsaaja voi saattaa luottoon liittyvät asiat kirjallisesti kuluttajariitalautakunnan
käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan
käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan
(www.kuluttajariita.fi).
Luotonsaaja voi myös nostaa tästä sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen
ARTE-Teamia vastaan ARTE-Teamin kotipaikan tuomiopiirin käräjäoikeudessa. Jollei
luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka
tuomiopiirissä ARTE-Teamilla on kotipaikka, tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan.
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Nämä ehdot ovat voimassa 1.1.2019 alkaen. Näillä ehdoilla ei ole tarkoitettu rajoittaa
kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.

