
HELPOSTILASKU LASKUNLÄHETYSPALVELUN SOPIMUSEHDOT 

I. Sopimusosapuolet 

Tämän sopimuksen osapuolet ovat Billgo Oy (jäljempänä palveluntarjoaja) sekä asiakas, henkilö tai yritys, jonka 
käyttöön palvelu tulee. 

2. Sopimuksen kohde 

Tällä sopimuksella sovitaan asiakkaan käyttöoikeudesta HelpostiLaskun Laskunlähetyspalveluun alla mainituin 
ehdoin. 

3. Billgo Oy:n vastuu 

3.I. Palveluntarjoajan tehtävä on luovuttaa asiakkaalle tilatun palvelun mukaiset oikeudet käyttää 
laskunlähetyspalvelua. 

3.2. Palveluntarjoaja korjaa omassa ohjelmistopalvelussaan ilmenevät viat mahdollisimman 
nopeasti. Tarvittaessa palveluntarjoajalla on oikeus väliaikaisesti katkaista asiakkaan yhteys 
palveluntarjoajan ohjelmistopalveluun. 

3.3. Palveluntarjoaja ei korvaa välillisiä, varallisuuteen kohdistuvia, yllättäviä tai ennalta-
arvaamattomia vahinkoja. Palveluntarjoaja korvausvelvollisuus on korkeintaan maksettu 
palvelumaksu. 

3.4. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun toimivuudesta. Palvelun toimivuudesta vastaa kolmas 
osapuoli. 

3.5. Palveluntarjoaja ei vastaa tietoverkosta tai jostain muualta tulevasta häirinnästä tai 
luvattomasta käytöstä. 

3.6. Palveluntarjoajalla on oikeus olla hyväksymättä asiakkaan hakemaa palvelua, mikäli on syytä 
epäillä, että palvelua saatettaisiin käyttää hyvän tavan vastaiseen tai laittomaan toimintaan. 

4. Asiakkaan vastuu 

4.I. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksestaan ja sitoutuu säilyttämään salasanansa niin, ettei se 
joudu sivullisten tietoon. 

4.2. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan tehdystä tietoliikenteestä. 

4.3. Asiakas käyttää palvelua omalla vastuullaan. 

5. Maksut 

5.I. Asiakas maksaa käyttömaksun voimassa olevan hinnastossa mukaisesti. Käyttömaksut 
laskutetaan kerran kuukaudessa tai harvemmin. Alle 25 euron laskuihin lisätään 5 euron suuruinen 
tilinhoitomaksu. Hintoihin lisätään arvonlisävero. Palvelun tarjoajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan 
luottotiedot ja periä mahdollinen pantti ennen palvelun käytön aloittamista tai jatkamista. 

5.2. Palveluntarjoaja laskuttaa myös mahdolliset verkkolaskuoperaattorin lisäpalveluiden 
käyttömaksut voimassaolevan hinnaston mukaan. 

5.3. Jos erääntynyttä maksua ei ole suoritettu, palveluntarjoajalla on oikeus estää palvelun käyttö 
10 vrk:n kuluttua laskun eräpäivästä. Käytön uudelleen aloittamisesta on palveluntarjoajalla 
oikeus periä vallitsevan hinnaston mukainen maksu. 

5.4. Laskut maksetaan eräpäivinä. Maksun myöhästyessä on palveluntarjoajalla oikeus periä 
viivästyskorkoa eräpäivän jälkeiseltä ajalta. 

5.5. Palveluntarjoajalla on oikeus palvelun hinnan muutoksiin. Asiakkaalle ilmoitetaan muutoksista 
vähintään kuukautta ennen niiden voimaan astumista. 



5.6. Laskujen perinnän hoitaa kolmas osapuoli. 

6. Voimassaolo 

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakas voi ilmoittaa palvelun lopettamisesta vain kirjallisesti ja 
allekirjoituksellaan vahvistettuna. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus heti, mikäli toinen osapuoli ei noudata 
sopimusehtoja. Palveluntarjoaja voi purkaa sopimuksen, jos asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen maksun, 
10 päivän kuluttua maksamattoman laskun eräpäivästä, asiakkaan omaisuus on määrätty luovutettavaksi 
konkurssiin tai selvitystilaan, asiakas on tuomittu ulosmittauksessa varattomaksi, asiakas häiritsee muuta 
verkkopalvelua, asiakas käyttää verkkopalveluaan laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan tai palvelusta 
aiheutuu haittaa muille käyttäjille. Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen yhden kuukauden ilmoitusajan jälkeen. 

7. Sopimuksen siirtäminen Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta edelleen ilman palveluntarjoajan lupaa. 
Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle. 

8. Erimielisyydet 

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään palveluntarjoajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. 
Oikeus voimassa oleviin sopimusehtoihin sekä hinnanmuutoksiin pidätetään. 

9. Sopimusehtojen muuttaminen 

Palveluntarjoajan Ja asiakkaan välisiä sopimusehtoja voidaan muuttaa asiakkaan hyväksynnän jälkeen. 


