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TUNTURIVIIHDE OY/ IHKU HELSINKI OY
IHKUN YRITYSKORTIN EHDOT
IHKU Yrityskortti (myöhemmin mainittuna ”yrityskortti”), on erillisellä hakemuksella
myönnettävä luotollinen maksukortti, jolla voi ostaa tuotteita asiakastilille Tunturiviihde
Oy:n ja Ihku Helsinki Oy:n toimipaikoista.
Asiakasyritys on korttia hakeva yritys. Kortinhaltija on asiakasyrityksen edustaja, jolle
henkilökohtaisesti kortti myönnetään.
Yrityskorttia ei ole mahdollista hakea yksityishenkilönä. Yrityskortin myöntämisessä
sopimusosapuolet ovat Tunturiviihde Oy tai Ihku Helsinki Oy yrityskorttipalvelun tarjoajana
ja yrityskortin haltija on sopimuksen tehnyt asiakasyritys ja sen nimetty edustaja/
kortinhaltija.
Maksuvastuu on asiakasyrityksellä ja kortinhaltijalla. Yrityskorttisopimuksen/ -hakemuksen
allekirjoittaneet vastaavat yhteisvastuullisesti tiliä koskevien ehtojen noudattamisesta ja
kortilla tehdyistä ostoista.
Yrityskortti voidaan myöntää yritykselle, joka on ollut toiminnassa samalla y-tunnuksella
vähintään vuoden ajan, ja jolta löytyy moitteettomat luottotiedot.
Asiakasyrityksen tulee toimittaa yrityksen virallinen nimi, yhteyshenkilön nimi
ja yhteystiedot, Y-tunnus ja laskutustiedot sekä kortin käyttöön oikeutettujen
henkilöiden nimet etukäteen. Kortinhaltijalla ja asiakasyrityksellä on
tiedonantovelvollisuus eli velvollisuus ilmoittaa Tunturiviihde Oy:lle/ Ihku Helsinki Oy:lle
asiakasyrityksessä tai kortinhaltijoissa tapahtuneista muutoksista.
Kun hakemus on hyväksytty, yrityskortti luovutetaan asiakasyrityksen edustajalle/
kortinhaltijalle henkilökohtaisesti toimipaikassa tai toimitetaan asiakasyritykseen postitse
asiakkaan kustannuksella.
Yrityskortti on arvoasiakirja ja säilytettävä huolellisesti. Yrityskortti on henkilökohtainen ja
kortit ovat numeroituja.
Yrityskorttia ei saa luovuttaa asiakasyrityksen ulkopuoliselle taholle missään olosuhteissa.
Asiakasyritys vastaa itse yrityskortin luovuttamisesta henkilökunnan käyttöön.
Yrityskortti voi olla avoin (rajoittamaton luottoraja) tai kortille voidaan määritellä tietty
maksimi käyttöarvo. Käyttöarvo on ennalta sovitun luoton limiitti, joka laskutetaan
jälkikäteen käytön mukaan. Ennakkoon sovittua käyttöarvoa/ limiittiä ei voi ylittää.

Yrityskortin voimassaoloaika voi olla avoin tai se voidaan rajoittaa tiettyyn päivään tai
halutulle aikavälille.
Minimiveloitus per kortti on á 75€.
Kortinhaltija voi seurata korttikohtaista kertymää kuittien välisaldosta.
Laskutus ja maksu tapahtuu kerran kuukaudessa muodostuneiden kulujen perusteella.
Kortille muodostuneet ostot laskutetaan asiakasyritykseltä.
Yrityskortti on aina esitettävä siihen liittyvien etujen saamiseksi. Jonon ohitus, ilmainen
sisäänpääsy ja muut mahdolliset edut vain ennakkoon määrätylle ryhmälle rannekkeella.
Etu ei ole voimassa ilman asianmukaista tunnistetta.
Mahdollisissa väärinkäytöksissä vastuu on asiakasyrityksellä. Väärinkäytöstilanteessa
asiakasyritys vastaa itse sattuneista vahingoista ja kortinhaltija vastaa väärinkäytöksistä
asiakasyritykselle.
Tunturiviihde Oy/ Ihku Helsinki Oy on vastuussa vain asiakasyritykselle Tunturiviihde Oy:n
tai Ihku Helsinki Oy:n laiminlyönneistä aiheutuneista välittömistä vahingoista.
Kadonneesta kortista on ilmoitettava myyntipalveluun, jotta se voidaan kuolettaa.
Hävinneen kortin korvaushinta 50€/ kpl. (Ilmoitus myynti@barihku.fi). Tunturiviihde Oy/
Ihku Helsinki Oy ei vastaa kadonneesta kortista syntyneistä kuluista.
Tunturiviihde Oy:llä/ Ihku Helsinki Oy:llä on oikeus mitätöidä yrityskortti väärinkäytöstä
johtuen tai väärinkäytösepäilyjen vuoksi.
Mahdolliset reklamaatiot tulee esittää viipymättä, kun mahdollinen virhe on havaittu.
Ilmoitus myynti@barihku.fi.
Sopimus päättyy erikseen hakemuksessa mainittuna päivänä tai kun asiakasyritys erikseen
niin ilmoittaa. Kortti palautetaan Tunturiviihde Oy:n tai Ihku Helsinki Oy:n toimipaikkaan
tai postitse os. Tunturiviihde Oy, Torikatu 22, 90100 Oulu.
Tunturiviihde Oy:llä/ Ihku Helsinki Oy:llä on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine
oikeuksineen ja velvollisuuksineen konserniyrityksilleen yrityskortin kortinhaltijaa/
asiakasyritystä kuulematta.
Tunturiviihde Oy/ Ihku Helsinki Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja.
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet
käsitellään Tunturiviihde Oy:n kotipaikassa Oulussa ja Oulun käräjäoikeudessa.
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