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1 Sopimuksen kohde 

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Fuelk Oy:n ja sen asiakkaan 

väliseen kauppaan, jonka kohteena on polttoaineen tilauspalvelu 

nimeltä Tankkauspalvelu tai Säästötankkaus tai Fuel as a Service. 

Sopimusehdot ovat voimassa, ellei osapuolten välillä ole toisin 

sovittu kirjallisesti. 

Osapuolet sitoutuvat toimimaan lojaalisti ja hyvää liiketapaa 

noudattaen sekä antamaan toisilleen tietoja sopimuksen 

toteuttamisen kannalta tarpeellisista seikoista. Tämä sopimus 

korvaa aikaisemmat sopimukset. 

2 Edellytykset Tankkausalvelun käyttöönotolle 

Tankkausalvelu on tarkoitettu lähtökohtaisesti Fuelk IBC- 

pakkauksen asiakkaille. Tankkausalvelu voidaan lisätä myös muihin 

kuin Fuelk IBCpakkauksiin tai polttoainesäiliöihin. 

3 Fuelk Tankkauspalvelu 

Fuelk Tankkauspalvelu/Säästötankkauspalvelu/Fuel as a Service 

on palvelu, joka helpottaa käyttäjää polttoainetilauksien 

tekemisessä. Polttoaineen laskutussopimus tehdään oletuksena 

asiakkaan ja polttoaineyhtiön välillä, mutta se voidaan tehdä myös 

asiakkaan ja Fuelk Oy:n välillä, jolloin siitä on oltava maininta myös 

Tilaussopimuksessa, tai siitä pitää sopia erikseen kirjallisesti. 

Tankkauspalvelu sisältää kolme osaa: yhden paikannuslaitteen, 

sovelluksen sekä palveluosan. 

3.1 Paikannuslaite 

Polttoainesäiliöön kiinnitetään paikannuslaite, joka välittää säiliön 

sijaintitiedon polttoainetilaukseen. Laite sisältää viestiliikenteen 

mahdollistavan sim-kortin. Laitteisto on palveluntarjoajan eli Fuelk 

Oy:n omaisuutta, ellei toisin sovita. 

Asiakas vastaa laitteen paristoista. 

3.2 Sovellus 

Asiakas saa käyttöoikeuden Fuelk-sovellukseen, joka mahdollistaa 

polttoaineen tilaamisen nykyaikaisilla Android-laitteilla. 

Sovelluksesta näkee omien säiliöiden sijainnin kartalla ja muuta 

tarpeellista tietoa. Sovellus mahdollistaa myös tekstiviestitilaukset, 

jotka toimivat kaikissa matkapuhelinmalleissa. 

3.3 Palvelu 

Fuelk Oy:n tarjoama palvelu pitää sisällään polttoainetoimittajan 

kilpailutuksen sekä polttoainetoimitusten toimitusaikojen valvonnan 

ja epäkohtiin puuttumisen tarpeen mukaan. Kilpailutuksen 

tarkoituksena on ylläpitää jatkuvaa kilpailukykyistä hinnoittelua 

polttoaineelle sekä varmistaa hyvä ja toimiva polttoainelogistiikka. 

Palvelu sisältää myös Fuelksovelluksen käyttäjätilien hallinnan. 

Fuelk Oy pidättää oikeuden vaihtaa pääyhteistyökumppanina 

toimivaa polttoaineyhtiötä Tankkauspalvelun asiakkaille parhaalla 

katsomallaan tavalla. Asiakas voi myös itse valita 

polttoaineyhtiönsä. Tässä tapauksessa polttoaineyhtiö ei vaihdu 

ilman asiakkaan pyyntöä. Fuelk Oy ei voi taata voiko asiakkaan 

valitsemalle polttoaineyhtiölle tehdä tilaukset Fuelkin tilauspalvelun 

kautta. 

4 Sopimuksen voimassaolo 

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa 

sopimus 1 kuukauden irtisanomisajalla ensimmäisen 12 kk jälkeen 

käyttöönotosta. Irtisanottaessa sopimus, asiakas palauttaa 

Tankkauspalveluun kuuluvan paikannuslaitteen Fuelk Oy:lle 1 

kuukauden sisällä omalla kustannuksella. Jos paikannuslaitetta ei 

palauteta, Fuelk Oy laskuttaa asiakkaalta 300 € alv. 0%. 

Asiakas voi irtisanoa sopimuksen ennen 12 kuukauden määräaikaa 

maksamalla kohtuulliseksi katsotun 300 € alv. 0% 

irtisanomiskorvauksen per irtisanottu Tankkausalvelu. 

5 Laskutus ja hinnantarkistus 

Ellei erin sovita Tankkauspalvelu laskutetaan 4 kuukauden tai 6 

kuukauden välein etukäteen. Maksuehto on 14 pv netto. Fuelk Oy 

pidättää oikeuden hinnan tarkistuksista. 

6 Asiakkaan vastuu 

Asiakkaan vastuulla on säilyttää ja käyttää Tankkauspalveluun 

kuuluvaa laitteistoa asianmukaisesti ja annettujen ohjeiden 

mukaisesti. Mikäli paikannuslaite vaurioituu ulkoisista kolhuista tai 

rasituksesta johtuen, joka voidaan katsoa huolimattomaksi käytöksi, 

asiakas on velvollinen vaihtamaan paikannuslaitteen uuteen omalla 

kustannuksellaan. Asiakkaan tehtäväksi jää lisäksi 

paikannuslaitteen paristojen tilaaminen ja vaihto. Asiakas vastaa 

polttoainesäiliöiden sijoittelusta työmaalla siten, että niiden täyttö on 

mahdollista suorittaa turvallisesti ja helposti. 

7 Fuelk Oy:n vastuu 

Fuelk Oy on vastuussa palvelun toimittamisesta sovitun 

sisältöisenä. Fuelk Oy ei ole vastuussa ylivoimaisesta esteestä 

aiheutuvasta viivästyksestä palvelun toimittamisessa, eikä 

kolmansien osapuolten sopimuksen alaisista palveluista. 

8 Polttoaineen toimitus 

8.1 Polttoaineen toimitusaika 

Fuelk Oy noudattaa Tankkauspalvelussa yhteistyössä toimivan 

polttoaineyhtiön toimitusehtoja polttoainetoimituksissa. Mikäli 

toimitusaika poikkeaa polttoaineyhtiön toimitusajoista, Fuelk Oy 

pyrkii korjaamaan tilanteen vaatimalla polttoaineyhtiöltä 

täsmällisempää toimitusaikaa. 

8.2 Polttoaineen toimitukseen liittyvät maksut 

Polttoaineyhtiöt voivat lisätä polttoainehintoihin toimitusmaksun. 

8.3 Polttoaineyhtiöiden sopimusehdot 

8.3.1 Neste Markkinointi Oy 

https://www.neste.fi/myynti-ja-toimitusehdot-elinkeinonharjoittajille 

https://www.neste.fi/artikkeli/toimitukset-ja-toimituslisat 

8.3.2 Napapiirin Kuljetus Oy 

https://www.napapiirinkuljetus.fi/kaytto-ja-toimitusehdot 

8.3.3 St1 Oy 

https://www.st1.fi/yrityksille/ota-yhteytta/asiakaspalvelu/kayttoturva-

ja-tuotetiedotteet-seka-sopimusehdot 

8.3.4 Teboil Oy 

https://www.teboil.fi/tuotteet/yleiset-toimitusehdot-yritykset-ja-

yhteisot/ 
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