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LIITE 2 – NONSTOP 24h MYYMÄLÄN YLEISET EHDOT
(Sähkötarvikekaupan yleiset toimitusehdot 1.7.2017)
Kulkuoikeudet / 24H Myymälän tunnukset
Tunnisteet ja kulkuoikeudet avataan myyjän kautta tilinavauskaavakkeessa sovitun yhteyshenkilön tai
asiakkaan nimenkirjoitusoikeutetun kirjallisella hyväksynnällä. Kulkuoikeudet oikeuttavat käyttämään yhtä tai
useampaa kaikille asiakkaillemme avoimia Nonstop 24h -myymälöitä erikseen sovitun mukaisesti.
Kulkuoikeudet voidaan sopia voimassa olevaksi toistaiseksi tai määräajaksi.
Asiakkaan vastuut:
• Asiakas on vastuussa tunnisteiden ja avainten huolellisesta säilyttämisestä sekä niiden
palauttamisesta käyttötarpeen päätyttyä.
• Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tai muutoin luovuttaa käyttö- tai kulkuoikeuksia ilman Rexelin
etukäteistä kirjallista suostumusta.
• Asiakas on velvollinen ilmoittamaan viivytyksettä henkilön työsuhteen päättymisestä tai
kulkuoikeuksiin vaikuttavista tehtävien muutoksesta
• Asiakas huolehtii siitä, että asiaankuulumattomilla ei ole pääsyä Nonstop 24h –myymälään
• Väärinkäytöksen sattuessa asiakas on vastuussa hävikistä
• Asiakas vastaa aina kaikista toiminnallaan aiheuttamistaan vahingoista
• Asiakas huolehtii siitä, että Nonstop 24h -myymälän turvallisuus ei vaarannu Asiakkaan
huolimattomuuden tai muun vastaavan toiminnan johdosta.
• Asiakas sitoutuu noudattamaan 24h nonstop myymälän toimintaohjeita (www.rexel.fi).
Toimitukset ja muut ehdot:
• Toimitusten ja ostettavien tuotteiden kuittaus tapahtuu siihen tarkoitukseen määritetyllä PDA lukulaitteella.
• Toimittajien suorana toimittamia tilauksia ei voida ottaa vastaan täysin miehittämättömissä
myymälöissä.
• Noutamatta jääneitä toimituksia ei hyvitetä.
• Myymälässä asioiminen edellyttää avoinna olevaa luotollista asiakastiliä.
• Rexel voi perustellusta syystä kieltäytyä antamasta kulkuoikeuden tai poistaa jo annetun
kulkuoikeuden.
• Rexel varaa oikeuden tämän liitteen sopimusehtojen muutoksiin.
Salassapito
• Sopijapuolet ovat velvollisia pitämään salassa kaikki liike- ja yrityssalaisuutena pidettävät asiat, jotka
ne ovat saaneet tietoonsa sopimuksen voimassaoloaikana, sekä olemaan käyttämättä tietoja
hyväkseen elinkeinotoiminnassaan muutoin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.
• Asiakas huolehtii siitä, että sen henkilöstö on tietoinen salassapitovelvoitteista. Asiakas sitoutuu
valvomaan sitä, että sen henkilöstö noudattaa salassapitovelvoitteita ikään kuin he olisivat tämän
sopimuksen osapuolia.
• Tähän kohtaan liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan myös tämän sopimuksen päättymisen
jälkeen.
Rexel pyrkii varmistamaan, että Nonstop 24h -myymälä on Asiakkaan käytettävissä kaikkina vuorokauden
aikoina vuoden ympäri.

