FAVORA KLIENDIKAARDI LEPINGU TÜÜPTINGIMUSED
1 Üldtingimused
1.1. Favora kliendikaart (edaspidi Kliendikaart) kehtib maksevahendina Favora ja Johnny tanklates ning lepingupartnerite tanklates
ja teeninduspunktides (edaspidi Müügipunktid).
1.2. Kliendikaart on AS Johnny omand ja kuulub Lepingu lõppemisel poolekslõigatult tagastamisele.
1.3. Kliendikaardi väljastamise tasu on 3,20 € ühe kaardi eest (hind sisaldab käibemaksu).
1.4. AS Johnny väljastab kliendikaardi(d) kasutajale (edaspidi Klient) kütuste ja muude kaupade, teenuste ostmisel sularahata
arveldamiseks.
1.5. Kliendikaardi kehtivusaeg on kaks aastat. Kehtivusaeg on pressitud reljeefkirjas kaardile. Kehtetu Kliendikaart vahetatakse
Kliendi sooviavalduse põhjal uue kaardi vastu, mille eest võetakse tasu 3,20 € ühe kaardi eest nagu uue kaardi väljastamisel.
2 Lepingu sõlmimine ja kaartide väljastamine
2.1. Juriidilise isiku nimel Lepingut sõlmiv isik esitab lepingu sõlmimisel AS Johnny’le kehtiva äriregistri B-kaardi koopia. Juhul, kui
Lepingut sõlmiv isik ei ole äriühingu juhatuse liige, peab ta esitama juhatuse poolt väljastatud volikirja. Lepingu sõlmimisel tuleb
esitada ka isikut tõendav dokument.
2.2. Kliendikaardi saab Klient kätte isikut tõendava dokumendi (passi või juhilubade) esitamisel 5 tööpäeva jooksul peale Lepingu
sõlmimist.
2.3. Kliendi andmete muutumisel ja/või lepingutingimuste muutumisel sõlmitakse uus Leping, mis muudab kehtetuks eelmise
Lepingu.
2.4. AS Johnny’l on õigus keelduda Lepingu sõlmimisest ilma seda põhjendamata.
3 Arveldamine
3.1. Ost(ud) registreeritakse Müügipunktides ostu sooritamise hetkel kehtivas jaehinnas, mille kohta väljastatakse Kliendile
ostukviitung. Klient sisestab PIN-koodi, mis on Kliendi elektrooniline allkiri. Kviitungi vastuvõtmisel kontrollib Klient ostu
registreerimise õigust Müügipunktis.
3.2. Lepingujärgsed soodustused arvutatakse AS Johnny Kaardikeskuses ja kajastuvad alles Kliendile väljastatavas koondarves.
3.3. AS Johnny väljastab Kliendile arve kuni kaks korda kuus vastavalt kuu 15.-dal ja viimasel kuupäeval. Arve postitamise eest on AS
Johnny’l õigus võtta teenustasu.
3.4. Kui Klient on kalendrikuu jooksul kliendikaarti kasutanud, kuid kümne päeva jooksul pole arvet saanud, kohustub Ta sellest
teavitama AS Johnny Kaardikeskust.
3.5. Arve mittesaamine ei vabasta Klienti maksetingimustest kinnipidamise kohustusest.
3.6. Kui Klient ei täida maksetingimusi, on AS Johnny’l õigus maksetingimusi ühepoolselt muuta, teatades sellest Kliendile
kirjalikult 7 päeva ette.
3.7. Klient kohustub õigeaegselt tasuma Kliendikaardi kasutamise eest esitatud arved.
3.8. Kui Klient kasutab Kliendikaarti ostude eest tasumisel ajal, mil tal on õigeaegselt tasumata arveid AS Johnny ees, siis tema
ostudele soodustusi ei arvutata.
3.9. Kui Klient ei likvideeri oma võlgnevust hiljemalt 7 päeva jooksul pärast maksetähtaega, on AS Johnny’l õigus ühepoolselt
Kliendikaartide teenindamine lõpetada.
3.10. Klient kohustub müüjale tasuma viivist 0,2% õigeaegselt tasumata summalt päevas iga maksega viivitatud päeva eest.
3.11. AS Johhny’l on õigus võla tähtaegse mittetasumise korral anda nõue sissenõudmiseks inkassofirmale ning sellisel juhul on võlgnik
kohustatud hüvitama AS Johhny’le ka inkassoteenuse kulud.
3.12. Kui Kliendil on kohustus tasuda AS Johnny’le erinevat liiki arveid ja tasusid, siis raha laekumisel arvestatakse esimesena
makstud viivisearved, seejärel leppetrahvid, seejärel aegunud tähtajaga arved tähtaegade kronoloogilises ja arvenumbrite
kasvamise järjekorras, seejärel muud arved üleantud kauba või osutatud teenuse eest ja viimases järjekorras ettemaksu
arved. Kirjeldatud tasumise järjekord kehtib sõltumata Kliendi ühepoolsest tahtest.
3.13. Juhul, kui Klient tasumisel osutab, millist arvet ta tasub, siis on AS Johnny kohustatud seda arvestama ainult niivõrd, kuivõrd
see ei riku eelpool loetletud järjekorda.
3.14. Klient võib teha sissemakseid:
3.14.1. AS Johnny arveldusarvele 221013086887 Swedbank või 10220004710014 SEB Pank;
3.14.2. sularahas kliendikaardi juurdemaksena Favora Võru tanklasse (Vilja 6, Võru);
3.14.3. sularahas kliendikaardi juurdemaksena Favora Tondi tanklasse (Tondi 6/8, Tallinn);
3.14.4. sularahas kliendikaardi juurdemaksena Favora Mammaste tanklasse (Mammaste, Põlva vald, Põlvamaa);
3.14.5. sularahas kliendikaardi juurdemaksena Favora Tartu tanklasse (Ringtee 28, Tartu);
3.14.6. sularahas kliendikaardi juurdemaksena Favora Viljandi tanklasse (Eerikaru 2, Mustivere, Pärsti vald, Viljandimaa);
3.14.7. sularahas AS Johnny raamatupidamisse (Pikk 4, Võru).
4 Kaardi kasutamine
4.1. Klient vastutab Kliendikaardi kolmandate isikute kätte mittesattumise eest, mehhaaniliste vigastuste, kõrge temperatuuri ja
tugeva elektromagnetvälja mõju eest.
4.2. Kliendikaardi ja/või PIN-koodi kaotamisel teatab Klient sellest viivitamata AS Johnny Favora Kaardikeskusesse (tel 78 30186, 50
60185) või lähimasse AS Johnny Favora tanklasse ja esimesel võimalusel kirjalikult Pikk tn. 4, Võru või e-maili aardessil
kaardikeskus@favora.ee. Vastutus ebaseadusliku kaardi kasutamise eest läheb üle AS Johnny’le 12 tunni möödumisel alates
kirjaliku teate saamisest, väljaspool Eesti Vabariiki 36 tunni möödumisel.
4.3. Kaotamise või varguse tõttu suletud Kliendikaart avatakse ainult Kliendi kirjaliku avalduse alusel.
4.4. Kliendikaardi PIN-koodi hoiab Klient saladuses ja Kliendikaardist lahus.
5 Lepingu muutmine
5.1. Poolte vahel sõlmitud Lepingu muutmine vormistatakse kirjalikult v.a. kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
5.2. AS Johnny’l on õigus ühepoolselt muuta tüüptingimusi, teavitades vastavate muudatuste jõustumisest Klienti ette vähemalt 30
(kolmkümmend) kalendripäeva.
5.3. AS Johhny’l on õigus ühepoolselt muuta soodustuste suurust, teavitades Klienti ette vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva.
5.4. Tüüptingimuste või soodustuste muutmisega mittenõustumisel on Kliendil õigus AS Johnny’ga sõlmitud Leping alates
muudatuste teadasaamisest 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul lõpetada.
5.5. Tüüptingimuste punktis 5.4 sätestatud Lepingu tähtaegset lõpetamise õiguse kasutamata jätmist loetakse Kliendi
tahteavalduseks, millega ta kinnitab, et talle on antud piisav võimalus muudetud Tüüptingimuste või soodustuste muutmise
sisuga tutvumiseks, ta on muudatustest aru saanud, aktsepteerib muudatusi Lepingu ja kõigi selle olemasolevate ja tulevaste
lisade, osade, muudatuste ja täienduste lahutamatu osana ja kohustub järgima muudetud tüüptingimusi ja soodustuste
muudatusi, sõltumata nende vahetust allakirjutamisest tema poolt.
5.6. Mistahes ajahetkel kehtivad Favora kliendikaardi tüüptingimused ja hinnasoodustuste muudatused on Lepingu, sealhulgas
kõigi selle olemasolevate ja tulevaste lisade, osade, muudatuste ja täienduste lahutamatuks osaks, sõltumata tüüptingimuste
ja soodustuste muudatuste vahetust lisamisest Lepingule.
6 Lõppsätted
6.1. Käesolevas lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada pooltevaheliste läbirääkimistega. Juhul, kui kokkulepet ei ole
võimalik saavutada, lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtu Võru kohtumajas.
6.2. Kui klient ei täida maksetingimusi, on AS Johnny’l õigus Kliendikaardi teenindamine peatada või lõpetada (vt punkt 3.9).
6.3. Leping loetakse lõpetatuks, kui Klient on tagastanud tema kasutuses olnud Kliendikaardid ja on teostanud kõik vajalikud
arveldused.
6.4. Käesolevat Lepingut täites juhinduvad Pooled kehtivast seadusandlusest ja headest äritavadest.
6.5. Käesolev Leping on sõlmitud kahes võrdses eksemplaris, millest kumbki Pool saab ühe eksemplari.
6.6. Käesolev Leping lõpetab eelnevalt sõlmitud Favora kliendikaardi lepingu ja on sõlmitud määramata ajaks.
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