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YRITYKSEN TAI YHTEISÖN TIEDOT
Yrityksen tai yhteisön nimi

Y-tunnus

Laskutusosoite

Postiosoite

Yrityksen allekirjoitusoikeuden omaava henkilö

Yhteyshenkilö

Nimi

Nimi

Puhelin

Puhelin

Sähköposti

Sähköposti

LASKUTTAJAN TIEDOT
Yrityksen nimi

Y-tunnus

Nurmijärven Linja Oy

0129518-9

Postiosoite

PL 49 (Alhonniituntie 1), 01901 NURMIJÄRVI
Laskun aihe

Maksuehto

Joukkoliikenne/Korsisaaren työsuhdematkalippu

21 pv netto

TYÖSUHDEMATKALIPPUNA TARJOTTAVAT LIPPUTUOTTEET
Hinta € (sis. alv 10%)
voimassa 1.2.2020 alkaen

Lipputyyppi
Nurmijärvi-Helsinki, 30 päivää

100 €

Nurmijärvi-Espoo/Vantaa/Tuusula, 30 päivää

70 €

Nurmijärvi sis ja Hyvinkää, 30 päivää
Nurmijärvi-Kivistö 30 päivää
Nurmijärvi-Helsinki 20 matkaa
Nurmijärvi-Espoo/Vantaa/Tuusula, 20 matkaa
Nurmijärvi sis ja Hyvinkää, 20 matkaa

63 €
55 €

Sopimuksen alkamispäivämäärä:

105 €
73 €
65 €

___________________________

Liput ladataan toistaiseksi voimassa olevina kausilippuina. Niille voidaan asettaa viimeinen voimassaolopäivä, minkä
jälkeen niitä ei voi käyttää ilman että matkakortti aktivoidaan uudelleen Nurmijärven Linja Oy:n toimesta.
Mahdolliset irtopäivät laskutetaan jakamalla 30 pv hinta irtopäivien määrällä ja pyöristämällä näin saatu päivähinta
ylöspäin kahteen desimaaliin.
Lippujen hintojen muuttuessa euromääräiset työnantajan tukiosuudet (100 %) muuttuvat vastaavasti. Ensimmäiseen
laskuun lisätään matkakortin hinta (matkakorttipohja 5,00 € sis. alv 10 %).
Tutustu työsuhdelippuun liittyviin velvollisuuksiin sekä valittavissa oleviin lipputyyppeihin ennen lomakkeen lähettämistä.
Täytä lomake huolellisesti. Täytetty ja allekirjoitettu lomake lähetetään sähköpostilla osoitteeseen
matkakortit@korsisaari.fi. Viestin otsikossa on mainittava työsuhdematkalippu sekä yrityksen/yhteisön nimi.
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Vastaanotettuaan allekirjoitetun sopimuksen ja sen liitteenä listan työmatkaetuun oikeutetuista työntekijöistä
Nurmijärven Linja Oy lataa näille matkakortit valituilla lipputuotteilla. Työntekijä voi noutaa valmiin matkakortin
Nurmijärven Linja Oy:n varikolta, työnantajalta tai se voidaan postittaa hänelle kotiosoitteeseen.
Laskua koskevat huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Laskun viivästyskorko on kulloinkin
voimassa olevan korkolain mukainen. Laskuun lisätään käsittelymaksu 10 € sis. alv 24%.
Yritys/yhteisö on velvollinen ilmoittamaan kaikista sopimukseen vaikuttavista muutoksista viipymättä laskuttajalle.
Työsuhdematkalippua ja sen laskutussopimusta koskevat muutokset ilmoitetaan sähköpostilla osoitteeseen
matkakortit@korsisaari.fi
Yritys/yhteisö on velvollinen pitämään sopimukseen ja laskutukseen liittyvät tiedot ajan tasalla.
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus 30 vrk irtisanomisajalla.
Hyväksymme Nurmijärven Linja Oy:n laskutusehdot ja sitoudumme noudattamaan niitä.
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennös
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Työsuhdematkakorttien haltijat
SukuSyntymä- puoli
Nimi

aika

(N/M)

3/(3)

Ladattava lipputuote

Kortin

Kortin

Henkilönumero

voimassaolon

voimassaolon

(jos tarvitaan)

alku pvm

loppu pvm

