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KULJETUSPALVELUSSOPIMUSEHDOT JA SOPIMUS KULJETUSPALVELUISTA  
 
1 Osapuolet ja yhteyshenkilöt  

 
Tilaaja 
 
Yritys:  Eezery Enterprise Oy (jäljempänä myös ”Tilaaja” tai ”Eezery”)  
Y-tunnus:   2802719-2 
Osoite:   Syrjäkatu 24, 11710 Riihimäki 
Tilaajan yhteyshenkilö:  Marko Romppanen 045 787 12162, 

marko.romppanen@eezery.fi  
 

 Palveluntuottaja 
  

Palveluntuottaja on Eezeryn kotisivujen kautta kuljettajaksi ilmoittautunut ja näin saadun tie-
don perusteella Eezery-kuljetuspalveluun liittynyt henkilö. 

 
Molemmat jäljempänä myös ”Osapuoli, Osapuolet, Sopijapuolet”.  

 
 
2 Sopimuksen kohde  
 
Sopimuksen kohteena on tavaroiden kuljetuspalvelu, jossa Palveluntuottaja kuljettaa Tilaajan  
asiakkaiden (jäljempänä myös ”Asiakas”) tavaroita.  
 
3 Osapuolten velvollisuudet 
 
3.1 Perehdytys ja palveluvelvoitteen täyttäminen 
 
Sopimuskauden alussa Tilaaja perehdyttää Palveluntuottajan toimintaansa ja käy yhdessä Palveluntuottajan 
kanssa läpi kuljetuspalveluiden menestyksellisen hoitamisen edellyttämät asiat. Tämän sopimuksen keskeinen 
ehto on, että Palveluntuottaja toimittaa Tilaajan asiakkaan tilaukset perille asiakkaan antamien ohjeiden mukai-
sesti ja asiakkaan asettaman aikataulun puitteissa. Osapuolet toteavat, että kyse on asiakaspalvelutyöstä ja ym-
märtävät että Palveluntuottajan ammattimainen ja kohtelias käytös on olennaisen tärkeää tämän sopimuksen 
palveluvelvoitteiden täyttämisessä.  
 
3.2 Tilauksen vastaanottaminen ja toimittaminen 
  
Tilaaja antaa Palveluntuottajan käyttöön mobiiliapplikaation, jota käyttämällä Palveluntuottaja hallinnoi Asiak-
kaiden tilauksia. Tilaaja veloittaa Palveluntuottajalta applikaation käyttömaksuna yhden euron (1 euroa) vuo-
dessa. Palveluntuottaja saa tiedon Asiakkaan tilaamasta toimituksesta mobiiliapplikaatioon ja on velvollinen 
noutamaan toimitettavan rahdin Asiakkaan määrittelemässä vasteajassa. Palveluntuottaja kuittaa rahdin vas-
taanotetuksi mobiiliapplikaatioon ja on velvollinen kuljettamaan sen perille Asiakkaan määrittelemään osoittee-
seen vasteajan kuluessa. Palveluntuottaja saa luovuttaa rahdin vain Asiakkaan määrittelemälle vastaanottajalle. 
Palveluntuottajan on varmistettava vastaanottajan henkilöllisyys rahdin luovutuksen yhteydessä, ellei muuta ole 
erikseen sovittu ennalta. Palveluntuottajan on otettava vastaanottajan kuittaus mobiiliapplikaatioon luovutta-
essaan rahdin Asiakkaan määrittelemälle vastaanottajalle.  
 
Mikäli rahdin toimittaminen viivästyy olennaisesti Palveluntuottajasta johtuvasta syystä tai ylivoimaisen esteen, 
kuten liikenneonnettomuuden takia, on Palveluntuottaja velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi vastaan-
ottajalle. 
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3.3 Palveluntuottajan vastuu rahdista 
 
Palveluntuottaja on velvollinen huolellisesti kuljettamaan Asiakkaan rahdin perille. Tähän huolellisuusvelvoit-
teeseen sisältyy muun muassa rahdin huolellinen siirtäminen Asiakkaan tiloista Palveluntuottajan ajoneuvoon, 
rahdin huolellinen sijoittaminen ajoneuvoon siten, että se ei pääse kuljetuksen aikana vahingoittumaan sekä 
kuljetuksen lopuksi rahdin huolellinen siirtäminen vastaanottajan osoittamaan paikkaan.  
Palveluntuottajalla ei ole oikeutta oma-aloitteisesti avata Asiakkaan rahdin kuljetuspakkausta.  
 
Palveluntuottajan enimmäisvastuu vahingoittuneesta rahdista on 200 euroa. Palveluntuottajan tahallisen tai 
törkeän tuottamuksellisen toiminnan seurauksena vahingoittuneesta rahdista Palveluntuottaja on velvollinen 
vastaamaan koko arvostaan. Korvattavan rahdin arvo määritellään kuitin ja painon perusteella.  
 
3.4 Palveluntuottajan kuljetuskalusto 
 
Tämä sopimus ei muodosta työsopimuslain tarkoittamaa työsuhdetta Palveluntuottajan ja Tilaajan välille. 
Palveluntuottaja on sen vuoksi velvollinen itse järjestämään tämän kuljetuspalvelusopimuksen täyttämiseen tar-
vittavan kuljetuskaluston. Palveluntuottaja vastaa siitä, että hänen käyttämänsä kuljetuskalusto on Suomen la-
kien ja asetusten mukaisesti liikennekelpoinen aina, kun Palveluntuottaja käyttää sitä tämän kuljetuspalveluso-
pimuksen mukaiseen toimintaan. Palveluntuottaja vastaa siitä, että kuljetuskaluston kuljettajalla on kaikki tar-
vittavat ja voimassa olevat ajoluvat, kuten ajokortti tai mahdollinen liikennelupa, mikäli kaluston koko ja viran-
omaissäännökset liikennelupaa edellyttävät.  
 
Palveluntuottaja vastaa itse täysimääräisesti siitä, että Palveluntuottajalla käytössä on riittävän kapasiteetin ja 
ominaisuudet omaava kuljetuskalusto palvelun tuottamiseksi Tilaajalle. 
 
3.5 Palveluntuottajan muut vastuut 
 
Mikäli Palveluntuottaja rikkoo tätä sopimusta, lankeaa tästä palvelupoikkeamasta Tilaajalle koituvat kustannuk-
set täysimääräisesti Palveluntuottajan maksettavaksi.  
 
4 Palvelun hinta ja laskutus 
 
Tilaaja maksaa Palvelutuottajalle kulloinkin voimassa olevan erillisen kuljetuspalkkiohinnastonsa mukaiset kor-
vaukset.  
Kuljetusmaksut Palveluntuottaja laskuttaa itse joko oman yrityksensä (oltava ennakkoperintärekisterissä) tai 
yksityishenkilön kyseessä ollen itse valitsemansa laskutuspalvelun ( tms. kevytrittäjäpalvelu) kautta Tilaa-
jalta.  
Laskutuspalvelua käyttäessä Tilaaja voi halutessaan määrittää Palveluntuottajalle käytettävän laskutuspalvelu-
yrityksen. Palveluntuottaja laskuttaa Tilaajaa kerran kuussa. Maksuehto 14 pv netto. 
 

Tilaajan laskutustiedot: 
VERKKOLASKUT / E-INVOICES 
 
Operaattori: OpusCapita Group Oy - Itella (003710948874) 
Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003728027192 
 
Mikäli ette voi lähettää verkkolaskuja, pyydämme lähettämään paperiset laskut ostolaskujen 
skannauspalveluun osoitteeseen: 
Eezery Enterprise Oy (OpusCapita skannauspalvelu) 
PL 9534900063 LASKUNET 
Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös itse las-
kuun, eikä pelkästään kirjekuoreen. 
 
Eezery Enterprise Oy:n laskujen sähköpostiskannauksen osoite: 
EezeryEnterpriseOy.FI.P.1211960@docinbound.com 
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5 Asiakkaan ja vastaanottajien henkilötiedot 
 
Palveluntuottaja saa tämän sopimuksen mukaisia velvoitteita täyttäessään tietoonsa Asiakkaan ja rahdin vas-
taanottajien henkilötietoja. Kaikki henkilötiedot ovat luottamuksellista tietoa, jota Osapuolet sitoutuvat käsitte-
lemään voimassa olevien lakien ja asetusten, kuten EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR, mukaisesti.  
Palveluntuottaja ei saa tallentaa tai millään tavalla käyttää Asiakkaan tai rahdin vastaanottajien henkilötietoja 
sen jälkeen, kun on toimittanut tilauksen perille ja kuitannut toimituksen vastaanotetuksi Tilaajan mobiiliappli-
kaatioon.  
 
6 Sopimuksen luottamuksellisuus  
 
Osapuolet sitoutuvat pitämään tämän sopimuksen ja sen sisällön luottamuksellisena sekä sen voimassaoloai-
kana että sen päättymisen jälkeen. Osapuolet eivät saa ilmaista sopimuksen ehtoja tai sopimusta täyttäessään 
tietoonsa tulleita asioita kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopimusosapuolen nimenomaista kirjallista suos-
tumusta. Palveluntuottaja sitoutuu olemaan kommentoimatta tätä sopimusta tai sen johdosta suoritettuja kul-
jetuspalveluja tai näiden hintoja tai kuljetuksista maksettavia palkkioita tiedotusvälineille tai sosiaalisessa medi-
assa ilman Tilaajan nimenomaista kirjallista suostumusta. Sopimuksen luottamuksellisuutta koskevaa sopimus-
ehtoa rikkonut Osapuoli maksaa toiselle Tilaajalle sopimussakkona kymmenentuhatta (10 000) euroa.   
 
7 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen 
 
Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sopimuksella on molemminpuolinen 1kk irtisanomisaika. Irtisanominen on 
tehtävä sähköpostitse. Sopimuksen päättyessä on Osapuolen velvollisuutena luovuttaa välittömästi takaisin 
mahdollisesti hallussaan oleva toisen Osapuolen omaisuus. Mikäli Palveluntuottaja rikkoo sopimuksen ehtoja on 
Tilaajalla oikeus sanoa sopimus irti ilman irtisanomisaikaa. 
 
8 Kilpailukielto 
 
Palveluntuottaja sitoutuu olemaan tarjoamatta omia palveluitaan suoraan Tilaajan sopimusasiakkaille sopimuk-
sen voimassaolon jälkeen 24kk ajanjakson. Mikäli näin tapahtuu, lankeaa kilpailukiellon rikkomisesta kahden-
kymmenentuhannen (20 000) euron sopimussakko, jokaista rikottua tilaajan sopimusasiakkuutta kohden. Sopi-
mussakko erääntyy Palveluntuottajan maksettavaksi välittömästi. Sopimussakko voidaan laittaa perittäväksi il-
man oikeuden päätöstä ja palveluntuottaja hyväksyy tämän ehdon tämän kuljetussopimuksen hyväksyttyään. 
 
10 Muut ehdot 
 
Mikäli Eezeryn liiketoiminta myydään tai siirretään, on Eezeryllä oikeus siirtää tämä kuljettajasopimus kolman-
nelle osapuolelle ilman erillistä sopimusta Palveluntuottajan kanssa.  
  
11 Riitojen ratkaiseminen 
 
Ne tämän sopimuksen ehtojen täyttämiseen liittyvät erimielisyydet, joita ei voida neuvotteluteitse ratkaista, 
osoitetaan Tilaajan kotipaikan tuomioistuimeen. 
 
12 Sopimuksen hyväksyminen ja voimaantulo 
 
Sopimus ehtoineen astuu voimaan heti ja on molempia osapuolia sitova siitä päivämäärästä lukien, kun Pal-
veluntuottajaksi ilmoittautunut hyväksyntänsä lähettänyt Eezeryn kotisivujen kautta. 
 


