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Käyttöoikeustodistuksen ehdot
1.

Käyttöoikeustodistus on todisteena haltijan oikeudesta käyttää Woikoski Oy Ab:n (jäljempänä Woikoski) omistamia pakkauksia
jäljempänä mainituin ehdoin. Pakkauksella tarkoitetaan kaasun säilyttämiseen ja kuljettamiseen käytettäviä säiliöitä, kuten
kaasupulloja, kaasupullopattereita, kaasupullojen koreja, kannuja, dewareita ja minikontteja.

2.

Käyttöoikeustodistuksessa tarkoitetut pakkaukset ovat Woikosken omaisuutta, eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle
osapuolelle. Mikäli omaisuutta luovutetaan oikeudettomasti kolmannelle osapuolelle, katsotaan käyttöoikeustodistukseen
perustuvat oikeudet päättyneiksi. Omaisuuden arvona pidetään vastaavan pakkauksen kulloinkin voimassa olevaa
myyntihintaa.

3.

Käyttöoikeustodistuksessa tarkoitettuihin pakkauksiin sovelletaan Woikosken kulloinkin voimassa olevia hinnastoja ja
toimitusehtoja, joita haltija on velvollinen noudattamaan. Maksamalla kohdassa 1 mainittujen pakkausten vuokran taikka muun
vastaavan

Woikosken

veloittaman

määrän,

taikka

vastaanottamalla

kyseiset

pakkaukset

(laskutusasiakkaat)

haltija/maksaja/vastaanottaja sitoutuu tämän käyttöoikeustodistuksen mukaisiin ja muihin asiaan liittyviin Woikosken ehtoihin.
Samalla haltija/maksaja/vastaanottaja vahvistaa, että hänellä on ollut mahdollisuus tutustua mainittuihin ehtoihin ja niiden
sisältöön. Mainittuihin hinnastoihin ja ehtoihin on mahdollista tutustua kaikissa Woikosken toimipaikoissa ja Woikosken
verkkosivuilla.
4.

Pakkauksia saadaan täyttää vain Woikosken täyttöasemilla. Woikoski vastaa siitä, että haltijalle toimitetut pakkaukset ovat
asetusten mukaisessa kunnossa. Woikoski vastaa pakkaustensa normaalista ylläpidosta sekä katsastuttamisesta ja siihen
liittyvistä toimenpiteistä ja kustannuksista. Tyhjät pakkaukset on aina palautettava viipymättä Woikoskelle.

5.

Haltija on velvollinen hoitamaan hyvin hänen haltuunsa luovutettuja pakkauksia aina kuittia vastaan tapahtuvaan palautukseen
saakka. Haltija vastaa täysimääräisesti hallussaan pitämiensä pakkausten mahdollisesta vahingoittumisesta tai häviämisestä.
Haltija vastaa myös vahingoista, jotka aiheutuvat pakkausten virheellisestä tai huolimattomasta käsittelystä.

6.

Haltijalla on oikeus Woikosken kirjallisella suostumuksella siirtää tämän käyttöoikeustodistuksen määrittelemät oikeudet ja
velvollisuudet

edelleen

sellaiselle

kaasun

käyttäjälle,

joka

ei

itse

valmista

tai

markkinoi

kaasuja.

Tällöin

käyttöoikeustodistuksen tuomat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät siirronsaajalle, sillä ehdolla, että siirronsaaja rekisteröityttää
siirron Woikoskelle kirjallisesti, esim. sähköpostitse, ja samalla kirjallisesti hyväksyy käyttöoikeustodistuksen ehdot.
Rekisteröinti uudelle käyttöoikeustodistuksen haltijalle tulee voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta. Rekisteröinnin
voimaantuloon

saakka

käyttöoikeustodistukseen

perustuvat

oikeudet

ja

velvollisuudet

kuuluvat

edelliselle

käyttöoikeustodistuksen haltijalle.
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7.

Käyttöoikeustodistuksen siirron yhteydessä on edellisellä haltijalla oikeus luovuttaa hallussaan pitämänsä pakkaukset uudelle
haltijalle, sillä ehdolla, että uusi haltija samalla ottaa vastuun siirrettävästä omaisuudesta ja että siirrosta ilmoitetaan kirjallisesti
Woikoskelle

siirron

yhteydessä.

Mikäli

Woikoski

ei

anna

suostumustaan

siirtämiselle,

suorittaa

Woikoski

käyttöoikeustodistuksen haltijalle takaisin käyttöoikeustodistuksen alkuperäisen voimassaoloajan mukaan lasketun jäljellä
olevan arvon vähennettynä yhdellä kolmasosalla (⅓) sen alkuperäisestä arvosta. Käyttöoikeustodistuksen jäljellä oleva arvo
voidaan kuitata Woikosken muita saatavia vastaan.
8.

Mikäli haltija ei maksa käyttöoikeustodistuksesta suoritettavaa määrää kehotuksesta huolimatta sovittujen maksuehtojen
mukaisesti, käyttöoikeustodistukseen perustuvat oikeudet katsotaan päättyneiksi. Haltija on velvollinen käyttöoikeuksien
päättyessä omalla kustannuksellaan ja riskillään palauttamaan omaisuuden välittömästi Woikosken hallintaan Woikosken
osoittamaan paikkaan. Palautuksen viivästyessä noudatetaan ehtojen kohtaa 10.

9.

Mikäli käyttöoikeustodistuksen haltijan taloudellisista tai muista syistä havaitaan olevan sellaisessa tilassa, ettei voida odottaa
hänen täyttävän käyttöoikeustodistuksen mukaisia ehtoja, on Woikoskella oikeus, mutta ei velvollisuutta, noutaa kohdan 2
mukainen omaisuutensa pois riippumatta siitä, ovatko kyseiseen omaisuuteen sisältyvät pakkaukset täysiä vai eivät. Tällaiseksi
syyksi katsotaan se, että haltija lakkauttaa maksunsa, asetetaan selvitystilaan tai haltijaa vastaan jätetään konkurssihakemus
tai mikäli haltija ei kehotuksista huolimatta suorita Woikosken siltä olevia erääntyviä saatavia tai muu vastaava syy. Haltija on
velvollinen korvaamaan Woikoskelle noudosta aiheutuvat kustannukset. Tällaisia kustannuksia ovat kaikki sellaiset kulut, jotka
aiheutuvat Woikosken omaisuuden takaisinottamisesta sekä muut aiheutuvat kustannukset. Mikäli haltijalta on noudettu
tämän käyttöoikeustodistuksen tarkoittama Woikosken omaisuus pois, katsotaan tähän käyttöoikeustodistukseen perustuvat
oikeudet päättyneiksi.

10.

Uusiakseen vuokrasopimuksen/sopiakseen vuokrauksen kohteena olevien tuotteiden palauttamisesta, haltijan tulee olla
yhteydessä Woikosken asiakaspalveluun tai Woikosken jälleenmyyntipisteeseen ennen vuokrasopimuskauden päättymistä.
Mikäli haltija ei halua jatkaa vuokrasopimusta, vuokrauksen kohteena olevat tuotteet on palautettava Woikosken
jälleenmyyntipisteelle, toimitusasiakkaat: Woikosken toimipisteelle, viimeistään vuokrasopimuksen päättyessä.

11.

Mikäli omaisuutta ei ole palautettu Woikoskelle käyttöoikeustodistuksen voimassaolon tai käyttöoikeuksien muutoin
päätyttyä, käyttöoikeustodistuksen haltija on velvollinen suorittamaan palauttamatta jääneestä omaisuudesta kulloinkin
voimassa olevan hinnaston mukaisen päivävuokran palautuspäivään saakka. Mikäli omaisuutta ei ole palautettu 14 päivän
kuluessa todistuksen voimassaolon tai käyttöoikeuden päättymisestä, on haltija velvollinen kertyneen päivävuokran lisäksi
lunastamaan itselleen palauttamatta jääneen omaisuuden tämän käyttöoikeustodistuksen ehtojen kohdassa 2 määritellyn
mukaisesti. Lasku erääntyy vaadittaessa ja sille suoritetaan laillista viivästyskorkoa.
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