TILAUS GS1 FINLAND OY:LLE
TILAAJAA KOSKEVAT TIEDOT *-merkityt kohdat ovat pakollisia
* Tilaavan yrityksen nimi ¹

* Y-tunnus / henkilötunnus

* Postiosoite

* Postinumero ja -toimipaikka

Laskutusosoite (jos eri kuin postiosoite)

Postinumero ja –toimipaikka

Käyntiosoite (jos eri kuin postiosoite)

Postinumero ja -toimipaikka

* Yhteyshenkilö

* Puhelin- ja faxnumero

* Sähköpostiosoite
* Yrityksen toimiala TOL-toimialaluokituksen mukaan (5-numeroinen TOL 2008-koodi)
Verkkolaskutusosoite (vastaanotto-osoite)

Verkkolaskutus operaattori

Ostotilausnumero / oma viite vuosittaista käyttömaksua varten
* Tilikauden liikevaihto

1) Jos yritys on tytäryhtiö, myös emoyhtiön nimi on ilmoitettava lomakkeessa.

Rastita molemmista kohdista vähintään yksi vaihtoehto:
* Yritystunnisteen käyttötarkoitus:
□ tuotteiden koodittamista varten
□ GLN osapuolitunnistetta varten
□ SSCC sarjatoimitusyksikkökoodia varten (lavalaput)
□ GS1 Partner Network jäsenyys
* Tilaamme: □ 9-numeroinen yritystunniste (1000 erilaista GTIN numeroa / 100 milj. SSCC-koodia)
□ 7-numeroinen yritystunniste (100 000 erilaista GTIN numeroa / 10 mrd. SSCC-koodia)
□ GS1 yritystunniste vaihtuvamittaisille tuotteille.
GS1 yritystunnisteen myöntämismaksu ja kuluvan vuoden käyttömaksuosuus peritään myöntämishetkellä.
Lähetämme teille laskun saatuamme teiltä tilauksen. Liittymisvuoden käyttömaksu määrittyy
liittymiskuukauden mukaan.
Myöntämismaksut:
•
9-numeroinen yritystunniste 210 € + alv 24 % = 260,40 € + loppuvuoden käyttömaksu
•
7-numeroinen yritystunniste 1260 € + alv 24 % = 1562,40 € + loppuvuoden käyttömaksu
•
GS1 yritystunniste vaihtuvamittaisille tuotteille 210 € + alv 24 % = 260,40 € + loppuvuoden käyttömaksu

Jatkossa yritystunnisteesta veloitetaan vuosittain liikevaihtoperusteinen käyttömaksu.
Ajantasainen hinnasto saatavissa Internet sivuiltamme osoitteesta www.gs1.fi tai asiakaspalvelustamme.

Sitoudumme noudattamaan GS1 Finland Oy:n antamia sääntöjä, joihin olemme tutustuneet (lomakkeen lopussa) ja
hoitamaan ne maksuvelvoitteet, jotka GS1 Finland Oy asettaa.
* Paikka ja aika

* Allekirjoitus

* Nimenselvennys

GS1 FINLAND OY

Posti/Mail
PL/P.O. Box 266
00101 Helsinki

Puhelin/Phone
Fax
075 756 3500
075 756 3522
+358 75 7563500 +358 75 7563522

Pankit/Banks
Nordea FI5512003000000356
Danske Bank FI1280001470498529

ALV rek./VAT reg.
Y-tunnus 1068648-0
FI10686480

TILAUS GS1 FINLAND OY:LLE
GS1-järjestelmän käytön yleiset sopimusehdot 1.6.2014 alkaen
Alla oleva sopimus määrittelee säännöt GS1 Finland Oy:n ja rekisteröidyn käyttäjän väliselle suhteelle.
1. Yleistä
GS1-järjestelmä muodostuu kolmesta pääosasta:
a) Yksilöinti (Identify; esim. tuotteiden, palvelujen, osapuolten ja toimitusyksiköiden yksiselitteinen numerointi tunnistamiseen).
b) Taltiointi (Capture; yksilöintiavainten ja sovellustunnusten määrittämän tiedon tallennus ja käyttö automaattisen
tunnistamisteknologian ratkaisuin).
c) Jakaminen (Share; perus-, liiketapahtuma- ja havaintotietojen jakaminen standardoiduin menettelyin).
GS1-järjestelmän käyttöä määrittävät ajantasaiset ohjeet löytyvät GS1 Finlandin (www.gs1.fi) ja GS1:n kansainvälisiltä internetsivuilta (www.gs1.org) sekä GS1 Finlandin asiakaspalvelusta
2. GS1 Finland Oy:n velvollisuudet
GS1 Finland Oy pitää myönnetyistä GS1 yritystunnisteista rekisteriä, ylläpitää ja kehittää GS1-järjestelmää ja sen käyttöohjeita
sekä tarjoaa GS1-järjestelmän yleistä opastusta.
3. Käyttäjän oikeudet
Käyttäjällä on oikeus tämän sopimuksen sääntöjen mukaan käyttää GS1-järjestelmää yhdessä myönnetyn GS1 yritystunnisteen
kanssa. Myönnetyn GS1 yritystunnisteen käyttäjä saa käyttää yritystunnistetta yksinomaan omaan lukuunsa tämän sopimuksen
mukaan. GS1-järjestelmän käyttö muuhun tarkoitukseen
on sopimuksen rikkomista.
4. Käyttäjän velvollisuudet
4.1. Tiedottamisvelvollisuus
Käyttäjää sitoutuu tiedottamaan kirjallisesti GS1 Finland Oy:lle oleellisista muutoksista, kuten käyttäjän nimen, postiosoitteen,
yhteyshenkilön ja hänen puhelinnumeronsa, käyttäjän liikevaihdon muuttumisen sekä liiketoiminnan lopettamisen.
4.2 Käyttäjän tekemä GS1 yksilöinti
Kun käyttäjä itse muodostaa hallitsemaansa GS1 yritystunnisteeseen perustuvia yksilöintiavaimia, on varmistettava niiden
yksiselitteisyys. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä antamiaan yksilöinnin avaimia uudelleen ennen niille määritettyjen
aikarajojen täyttymistä.
4.3 Ohjeet
Käyttäjä sitoutuu noudattamaan GS1-käyttöoppaita ja GS1 Finland Oy:n antamia ohjeita.
4.4. Maksut
Käyttäjän on suoritettava GS1 Finland Oy:lle voimassa olevan hinnaston mukaisesti yritystunnistekohtainen myöntämismaksu ja
vuosittainen käyttömaksu. Liittymisvuoden käyttömaksu määrittyy hinnaston vuotuisesta käyttömaksusta liittymishetken jälkeisten
täysien kuukausien suhteessa.
4.5. Maksuehto
GS1 Finland Oy:n maksuehto on 14 päivää, jonka jälkeen peritään viivästymiskorkoa.
5. Siirtokielto
Käyttäjällä ei ilman GS1 Finland Oy:n suostumusta ole oikeutta siirtää kolmannelle osapuolelle, pantata, vuokrata tai muulla tavoin
jakaa tämän sopimuksen oikeuksia.
6. Vastuun rajoitus
GS1 Finland Oy ei ole vastuussa GS1-järjestelmän käytöstä käyttäjän tarkoituksiin eikä GS1 Finland Oy ole vastuussa muista GS1numerointijärjestelmään rinnastettavista tunnistamisjärjestelmistä.
7. Sopimusaika ja irtisanominen
Tämä sopimus astuu voimaan, kun GS1 Finland Oy ilmoittaa myönnetystä yritystunnisteesta käyttäjälle. Sopimus on voimassa
toistaiseksi. Käyttäjä voi sanoa sopimuksen kirjallisesti irti yhden kuukauden irtisanomisajalla. Kun käyttäjä sanoo sopimuksen irti
kalenterivuoden aikana, jo suoritettua vuosittaista käyttömaksua ei palauteta. GS1 Finland Oy:llä on oikeus sanoa sopimus irti
välittömästi, jos käyttäjä oleellisessa määrin on rikkonut sopimusta tai jos käyttäjä muutoin vaarantaa GS1-järjestelmän toimivuutta
ja luotettavuutta. Vuosittaisten käyttömaksujen viivästymistä pidetään aina oleellisena sopimusrikkomuksena. Sopimuksen
päättyessä pitää käyttäjän välittömästi lopettaa myönnetyn GS1 yritystunnisteen ja siihen perustuva GS1-järjestelmän
hyväksikäyttö.
8. Erimielisyydet
Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
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