Sopimusehdot

Pdf-ohje

Tyhjennä lomake

Etäkorttihakemus/-sopimus
Ajoneuvokohtainen
Yrityskohtainen
Asiakastiedot
Asiakkaan nimi

Y-tunnus

Asiakkaan lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Laskun saajan nimi

Laskun saajan nimen tarkenne

Laskun saajan lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Asiakkaan kotikunta
01 Helsinki
02 Espoo
Yhteyshenkilön nimi/puhelinnumero

03 Vantaa

04 Kauniainen
05 Tuusula
Asiakkaan viite

Toimiala

06 Kirkkonummi

99 Muu kunta

0 Yksityinen

01 Kunta

Toimiala

01 Jätteenkuljetus

09 Muu kuljetus

Jätteenkuljetukseen käytettävän ajoneuvon tiedot
Omamassa (tonnia)

Rekisteritunnus

Kantavuus (tonnia)

Tuontitapa, ajoneuvolaji
Huom! Etäkorttia ei myönnetä pakettiautoille eikä henkilöautoille.
10 Jätteenkuljetuksen erikoisauto,
koneauto

15 Jätteenkuljetuksen erikoisauto, monikammioinen koneauto

20 Vaihtolava-auto

Tiivistävä

vaihtolava / suursäiliö / siirtokuormausvaihtolava / siirtokuormaussäiliö

Ei tiivistävä

umpinainen vaihtolava/suursäiliö/siirtokuormausvaihtolava/siirtokuormaussäiliö

Avonainen

vaihtolava / suursäiliö / siirtokuormausvaihtolava / siirtokuormaussäiliö

30 Umpikuorma-auto

40 Säiliöauto, tankkiauto

50 Muu kuorma-auto

55 Puoliperävaunu yhdistelmä

56 Perävaunuyhdistelmä

60 Traktori

99 Muu, mikä?
Kokoomalaskutus

Arvioitu tuontitiheys, kk

Kyllä

Ei

Jätteen pääasiallinen keräilykunta
01 Helsinki

02 Espoo

03 Vantaa

04 Kauniainen

06 Kirkkonummi

Ajoneuvolla kuljetettavan jätteen tiedot
Pääasiallinen jätelaji (rastita vain yksi ruutu)

0110 Sekajäte

0410 Rakennus- ja purkujäte

0880 Biojäte

Muu jäte, mikä?
Jätteen haltijana tai tämän valtuuttamana pyydän, että toimittamani jätteet otetaan vastaan jätelain 33 §:n mukaisina kunnan
toissijaiselle vastuulle kuuluvina jätteinä.
Allekirjoitus

HSY jäte 0005 01.2015

Päiväys

Hakijan/sopimuksen tekijän allekirjoitus ja nimenselvennys

Tulosta

HSY:n jätehuollon merkintöjä
Asiakasnumero

Etäkortin numero

Tallennuspäivämäärä

Tallentaja

Sopimuksen alkamispäivämäärä
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, jätehuolto • PL 100, 00066 HSY, Opastinsilta 6 A, Helsinki • puhelin 09 1561 2110 • Y-tunnus 2274241-9 • www.hsy.fi

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus / Yritysasiakkaat

Lomakkeen alkuun

Etäkortin sopimusehdot
1.

Etäkortti on tarkoitettu Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen palveluita toistuvasti käyttäville yritysasiakkaille, jolloin laskutus tapahtuu kokoomalaskulla kerran kuussa. Etäkorttitunnistin on sijoitettava
jätteen kuljetuskalustossa siten, että tunnistimen etäluenta vaaka-asemalla on mahdollista.
Etäkortti on maksullinen ja siitä peritään kulloinkin voimassa oleva maksu arvonlisäveroineen.
Maksua ei palauteta.

2.

Etäkortti on ajoneuvo- tai yrityskohtainen. Asiakas suostuu siihen, että HSY saa hankkia tarpeelliset
luottotiedot korttia haettaessa. Asiakkaan tiedot tarkistetaan kolmen kuukauden välein.
Korttia tulee säilyttää huolellisesti ja sen katoamisesta on ilmoitettava välittömästi HSY:lle.
Ajoneuvokohtainen: Etäkorttia voi käyttää vain tuotaessa sopimuksessa mainitulla ajoneuvolla jätettä
vastaanottajalle.
Yrityskohtainen: Etäkorttia voi käyttää vain tuotaessa saman yhtiön ajoneuvolla jätettä vastaanottajalle.
Etäkorttia ei voida käyttää henkilö- tai pakettiauton kanssa.

3.

Vastaanotettu jätemäärä määritetään ajoneuvon brutto- ja taarapunnituksilla. Poikkeustilanteessa voidaan
taarapainona käyttää sopimuksessa mainittua ajoneuvon omamassaa. Kuorman paino voidaan poikkeustilanteessa määrätä myös ajoneuvon kantavuuden ja kuormatilan täyttöasteen mukaan.

4.

Mikäli vastaanottopaikkaan tuotava jäte satunnaisesti poikkeaa jätelajin tai keräilykunnan osalta sopimustiedoista, jätteen tuoja sitoutuu ilmoittamaan asiasta ennen bruttopunnitusta.
Asiakas sitoutuu tuomaan kaatopaikalle vain kaatopaikkakelpoista jätettä (Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013). Asiakas sitoutuu myös antamaan kaatopaikan pitäjälle tiedot jätteen alkuperästä sekä
lajista ja kun kysymys on muusta kuin asumisessa syntyneestä tai ominaisuudeltaan tai koostumukseltaan
siihen rinnastettavasta jätteestä, myös tiedot jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta.
Siirtoasiakirja edellytetään lain sitä edellyttämiltä jätteiltä.
Jätteen tuoja vastaa kuorman ohjeiden mukaisesta purkamisesta ja liikennöintiohjeiden mukaisesta ajamisesta Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella. HSY:llä on oikeus veloittaa jätteen tuojalta hinnaston
mukaisesti virheellisestä toiminnasta sille aiheutuneet kustannukset. Toistuvista tai tahallisista väärinkäytöksistä seuraa tunnistimen tai kortin mitätöiminen. Asiakkaalla ei tällöin ole oikeutta saada korvausta
mahdollisesti kärsimistään välittömistä tai välillisistä vahingoista.

5

Asiakkaalta peritään vastaanotetusta jätteestä sopimuksen tai palveluhinnaston mukainen jätemaksu jälkikäteen. Maksuaika alkaa laskun päiväyksestä.
Myöhästyneistä maksuista peritään viivästyskorko jätelain 83 §:n mukaan. Jätemaksu on ulosottokelpoinen ilman tuomiota tai päätöstä. Maksamattomat jätelaskut aiheuttavat asiakkaan osalta jätteen vastaanoton keskeytymisen ja asiakaskortin käytön estämisen.
Asiakaskorttilaskuna käytettävä jätelasku on jätelain tarkoittama maksulippu.

6.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista sopimustietojensa muutoksista välittömästi HSY:n jätehuollolle.

7.

Asiakas on vastuussa etäkortistaan ja sen käytöstä. Katoamisilmoituksen tultua vastaanotetuksi ei asiakas
ole enää vastuussa kortista.
HSY:n jätehuollolla on oikeus veloittaa asiakasta sen vahingon määrällä, joka voi aiheutua HSY:lle etäkortin
katoamisesta tai sen väärinkäytöstä. Kadonneen kortin löytäjälle suoritettava 10 euron löytöpalkkio
peritään asiakkaalta.

8.

HSY:n jätehuolto ei liitä punnitustositteita etäkorttilaskuun. Asiakas voi tarkistaa laskunsa vertaamalla sitä
punnitusten yhteydessä saamiinsa tositteisiin.

9.

Punnitustositteella mahdollisesti esiintyvät epäselvyydet asiakkaan on selvitettävä välittömästi punnituksen yhteydessä vaakahenkilöstön kanssa.

10. Sopimus tulee voimaan lomakkeessa mainittuna päivänä. Kortin voimassaolo päättyy viiden vuoden kuluttua kortin tekopäiväyksestä, ellei kortin voimassaolo ole päättynyt tätä aikaisemmin muusta syystä.
11.

Sopimus voidaan molemmin puolin irtisanoa päättyväksi välittömästi tai määrättynä päivänä.
Etäkortti on tällöin luovutettava välittömästi sopimuksen päättymispäivän jälkeen HSY jätehuollolle.
Sopimuksen päättymispäivän jälkeen etäkorttia ei saa käyttää.

