
yhtiömuodon    muutosilmoitus 

1. yrityksen vanhat tiedot

2. yrityksen uudet tiedot

Auton nro(t) ja systemid(t) 

 Yritys

Y-tunnus

Allekirjoitus ja yhteyshlö

Postiosoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

PANKKI

MAKSUJEN VÄLITTÄJÄ

Vanha 
palvelutunnus

Auton nro(t) ja systemid(t) 

Yritys

Y-tunnus

Allekirjoitus ja yhteyshlö 

Postiosoite ja 
puhelinnumero 8-16 

huom. käykää tarvittaessa tilausvälitysyhtiössänne täydentämässä nämä tiedot: 
uusi 
palvelutunnus

Tähän merkitään yrityksenne käyttämä pankki esim. Nordea 

tai Osuuspankki.

Toimittakaa tämä ilmoitus sähköpostitse laskutus@semel.fi tai faksilla 020 7429 410 tai kirjeitse Semel Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki 

systemid tulostuu  maksupäätteen käynnistyessä

Pankki

Taksiliton Yrityspalvelu 

VISA/MC maksujen välittäjä

Tilausvälitysyhtiön nimi tai 

Vuoronet palvelu  
käytössä Kyllä  Ei

Muutoksista veloitetaan Semel Palveluhinnaston mukainen maksu.
Huom!  Täytä kaikki kohdat huolellisesti.Puutteellisesti täytettyä 
lomaketta ei voi käsitellä.

Ota yhteyttä omaan  tilausvälitysyhtiöösi, 
jos et tiedä jäsenliikenumeroitasi tai muita 
tarvittavia tietoja

Jäsenliikenumerot

American Express

Diners Club

NETS; Liiketunnus NORDEA;
Kauppiastunnus 

Handelsbanken; 
kauppiasnumero

OP
Liiketunnus



SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUDESTA, YLLÄPIDOSTA JA PALVELUISTA

Tämä sopimus käyttöoikeudesta, ylläpidosta ja palveluista (“Sopimus”) on tehty seuraavien osapuolten (”Osapuolet”) 

välillä: Semel Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki (”Semel”) ja [Lisenssinsaaja], jonka tiedot  viereisen sivun tilauslomakkeella.

HUOM. Semel Oy täydentää nämä tiedot: 
Asiakasnumero ja (“lisenssinsaajan”) sopimusnumero

1. TOIMITUS
Semel toimittaa Lisenssinsaajalle Liitteessä 1 määritellyt laitteistot ja ohjelmistot sekä Liitteessä 4 ja Liitteessä 5 määritellyt Palvelut niissä määri-

teltyjä korvauksia vastaan (ks. Liite 4 kohta 3 ”Toistuvaismaksut ja maksuehdot” ja Liite 5 kohta 2 ”Palvelumaksut ja maksuehdot”). 

2. LISENSSINSAAJAN KÄYTTÖOIKEUS
Lisenssinsaajan käyttöoikeus Sopimuksen alaisiin ohjelmistoihin määräytyy Liitteenä 2 olevan IT2000 EVT ehtojen kohtien 3.3 – 3.5 mukaisesti.

3. TAKUU JA YLLÄPITO
Semelin Sopimuksen kohteena olevien laitteiden takuuehdot määräytyvät Liitteenä 3 olevan IT2000 ELT ehtojen kohtien 6.2 – 6.7 mukaisesti. 

Semelin Sopimuksen kohteena olevien ohjelmistojen takuuehdot määräytyvät Liitteenä 2 olevan IT2000 EVT ehtojen kohtien 7.2 – 7.7 mukaisesti 

ja näiden ohjelmistojen ylläpito määräytyy Liitteenä 4 olevan Ylläpitosopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti. Toimitukseen sisältyvien kolmansien 

osapuolten laitteiden ja ohjelmistojen takuu- ja ylläpitoehdot määräytyvät näiden komponenttien valmistajien ja lisensioijien omien ehtojen mukai-

sesti, mitkä toimitetaan kunkin tällaiseksi Liitteessä 1 identifioidun komponentin osalta erikseen.

4. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN
Tämä Sopimus, kuten myös Lisenssinsaajalle tällä Sopimuksella myönnetty käyttöoikeus, päättyy Osapuolten välisen Ylläpitosopimuksen päättyessä 

tai mikäli Sopimus irtisanotaan päättymään liitteenä olevien IT2000 Yleisten sopimusehtojen mukaisesti. 

5. MUUT EHDOT
Osapuolten välisessä sopimussuhteessa sovelletaan alla kohdassa 6 määritellyn soveltamisjärjestyksen mukaisesti muilta osin Liitteenä 6 olevia 

IT2000 Yleisiä sopimusehtoja. Tämä sopimus korvaa Osapuolten välillä mahdollisesti aikaisemmin solmitun sopimuksen käyttöoikeudesta ja yllä-

pidosta.

6. LIITTEET JA SOVELTAMISJÄRJESTYS
Tähän Sopimukseen kuuluvien erottamattomina osina kuuluvien liitteiden soveltamisjärjestys on seuraava:

Sopimusasiakirja
Liite 1 Sopimuksen kohteena olevat ohjelmistot ja laitteet sekä Toistuvais- ja Palvelumaksut

Liite 2 IT2000 Erityisehtoja valmisohjelmiston toimituksesta

Liite 3 IT2000 Erityisehtoja laitetoimituksista

Liite 4 Ylläpitosopimus (liitteineen)

Liite 5 Sopimus maksuliikenteen EMV-standardin mukaisesta välityspalvelusta

Liite 6 IT2000 Yleiset sopimusehdot

Tämä Sopimus on laadittu kahtena (2) samasanaisena kappaleena, yksi (1) Semelille ja yksi (1) Lisenssinsaajalle.

Päiväys:

Allekirjoitukset:

[Lisenssinsaaja] allekirjoitusSemel Oy, toimitusjohtaja Börje Nummelin

Toimittakaa tämä lomake allekirjoitettuna kirjeitse osoitteeseen Semel Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki 


	Text12: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	0:  

	Text13: 
	0: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 



	Text15: 
	0: 
	1: 
	2: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 

	Text21: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 

	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Text22: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 


