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Kiinteän kuukausihinnoittelun kampanjaehdot
Envor tarjoaa kaikille yksityisasiakkaalleen mahdollisuuden ostaa kotimaista
paikallisesti tuotettua biokaasua kuukausikohtaiseen kiinteään 79 euron hintaan.
Kampanja on mahdollista saada kaikille uusille, käytetyille sekä muutetuille
kaasuautoille.
Kiinteän kuukausihinnan kampanjasopimus on voimassa 12 kuukauden määräajan.
Kuukausihinta kattaa tankkaukset Envorin EG Biogas Station-asemalla Forssassa.
Kampanja koskee vain yksityishenkilöitä ja se edellyttää Envorin tankkauskortin
hankintaa tai olemassa olevan asiakkuuden aktivointia kampanjan piiriin. Kampanjan
piiriin sisältyvä volyymi saa olla enintään 180 kg kuukaudessa. Määrä tarkoittaa
keskimäärin 50 000 km ajoa vuodessa. Envor laskuttaa mahdollisen ylimenevän
osuuden toteutuneiden tankkausten perusteella.
Uusi asiakas
Uutta tankkauskorttia voi hakea nettisivuilta löytyvällä lomakkeella, www.envor.fi/egbiogas-tankkauskortti, tai Envorin toimistolta. Korttihakemuksesta valitaan
laskutusperusteeksi kiinteä kuukausihinta. Uuden tankkauskortin saa postitse kotiin
viikon kuluessa hyväksytystä korttihakemuksesta, tai Envorin toimistolta.
Nykyinen asiakas
Aktivoidaksesi voimassaolevaan tankkauskorttiin kiinteän kuukausihinnan kampanjan
voit käyttää samaa lomaketta, tai ottamalla yhteyttä Envorin toimistoon.
Korttihakemuksesta valitaan laskutusperusteeksi kiinteä kuukausihinta sekä nykyinen
asiakas. Olemassa jo olevaa korttia ei tarvitse uusia.
Sopimuksen aktivointi
Kiinteä kuukausihinta, 79 €, aktivoituu käyttöön korttihakemuksen hyväksymistä
seuraavan kuukauden 1. päivästä alkaen, tätä ennen tapahtuneet tankkaukset
laskutetaan voimassa olevan hinnan mukaan. Laskutuskausi on kalenterikuukausi.
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Sopimuksen päättyminen
Sopimus on irtisanottavissa asiakkaan toimesta kuukauden irtisanomisajalla.
Irtisanottua sopimusta ei voi aktivoida kampanjaan uudelleen. Jos asiakas ei erikseen
irtisano tankkaussopimusta kiinteän kampanjaetuuden päättyessä, tankkauskortin
voimassaolo jatkuu automaattisesti ja laskutus perustuu vain kortilla tehtyihin
tankkausmääriin.
Käytön rajoitukset
Kiinteään hintaan sidottu tankkauskortti on henkilö- ja autokohtainen ja tarkoitettu
yksityishenkilön käyttöön, eikä kampanjaetua voi siirtää toiselle henkilölle. Pitääkseen
kampanjaedun voimassa auton vaihtuessa on asiakkaan ilmoitettava uuden auton
rekisterinumero Envorille. Asiakkaalla voi olla vain yksi voimassa oleva
kiinteähintainen sopimus ja edun voi saada vain kerran. Envor seuraa kortin
tankkaustapahtumia. Kortin väärinkäyttötapauksissa Envorilla on oikeus katkaista
kiinteä hinnoittelu. Ei yrityksille tai jälleenmyyjille. Envor ei ole velvollinen korvaamaan
asiakkailleen tankkausasemien mahdollisista käyttökatkoista aiheutunutta haittaa.
Kuorma-autot eivät kuulu kampanjan piiriin.
Muut ehdot
Tankkauskorttia koskevat muutoin samat ehdot kuin ovat mainittuna EG Biogas maksuaikakortin sopimusehdoissa.
Jäikö jokin askarruttamaan mieltäsi? Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
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