SLM Finland Oy:n palvelusopimus
Palauta tämä palvelusopimus täytettynä sekä ravintolan ruokalista SLM Finland Oy:lle.
Yrityksen perustiedot
Yrityksen virallinen nimi

Y-tunnus

Ravintolan vastuuhenkilön etunimi, sukunimi

Matkapuhelinnumero (GSM)

IBAN-muotoinen tilinumero

Pankki

Ravintolan perustiedot
Ravintolan nimi

Puhelinnumero

Ravintolan osoite

Postinumero

Internet-sivujen osoite

Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka

Valitse palvelupaketti
Palvelupaketti 1

12 % (alv 0 %) tilauksen loppusummasta, sekä 250,00 € (alv 0 %) liittymismaksu

Palvelupaketti 2

14 % (alv 0 %) tilauksen loppusummasta, ei liittymismaksua

Virtuaaliverkkokauppa

Palvelupaketti 1. tai 2. + 250,00 € (alv 0 %) virtuaaliverkkokauppamaksu.
Vain jo palvelussa oleville ravintoloille!

Lisäpalvelut
Kyllä, tilaamme myös oman Internet-sivujen osoitteen: esim. www.ravintola-esimerkki.fi*

*SLM Finland ei rekisteröi verkkotunnusta, mikäli se on jo varattu tai se ei vastaa viestintäviraston tai muun
rekisteröivän tahon vaatimuksia

Oma Internet-osoite 6 € / kk alv 0 %

http://www.

.fi

Kyllä, haluan kopiot tilauksista myös sähköpostitse.
Kopiot tilauksista sähköpostitse 0 € / kk alv 0 %

Email:

Tämä asiakirja on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli eri kielisten versioiden välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan
suomenkielistä versiota.

Ravintolatiedot
Bonus

Palvelun kautta voit tarjota asiakkaille bonusta. Bonuksen antaminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Yleisin käytetty
bonus on 10%. Bonuksia antamalla sitoutat asiakkaasi ja saat lisää tilauksia.

0%

5%

10%

Kotiinkuljetus

Kyllä

15%

20%

Kotiinkuljetussäde kilometreissä

Ei

______ km (esim. 5 km)

Kuljetusmaksu

Yökuljetusmaksu

______ € Kuljetus ilmainen, kun tilauksen summa yli ______ €

______ € yökuljetuslisä kello ______ jälkeen.

Aukiolo-, lounas- ja kotiinkuljetusajat

Aukioloajat
Alkaa

Lounasajat

Loppuu

Alkaa

Loppuu

Kotiinkuljetus
Alkaa

Loppuu
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Tilityspäivät:

Viikoittain keskiviikkoisin, kun kertymä on yli 250,00 € sis. alv ja
kuukausittain kuun ensimmäinen päivä kertymästä riippumatta.

Allekirjoittamalla tämän palvelusopimuksen vakuutatte, että olette ko. osoitteessa olevassa ravintolassa yrittäjänä /
vastuuhenkilönä alkaen:

Allekirjoittamalla tämän palvelusopimuksen hyväksytte palvelumme sopimusehdot (Liite 1.).
Paikka ja aika

SLM Finland Oy

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Äyritie 16, 01510 Vantaa

02 9300 0470

info@slm.fi

1936684-6

Tämä asiakirja on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli eri kielisten versioiden välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan
suomenkielistä versiota.

Sopimusehdot (Liite 1.)
Palveluun liittyvällä yrityksellä tulee olla voimassa olevat ALV- ja ennakkoperintärekisteröinnit. Mikäli nämä
rekisterit lakkaavat, SLM Finland Oy:llä on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi. Yritys on velvollinen
ilmoittamaan näissä rekistereissä tapahtuneista muutoksista SLM Finland Oy:lle. Lisäksi yrityksen tulee
viipymättä ilmoittaa mahdollisesta toiminnan lopettamisesta, ravintolan sulkemisesta tai ravintolan
omistajan muutoksesta kirjallisesti SLM Finland Oy:n muutosilmoituslomakkeella. SLM Finland Oy:llä on
oikeus käyttää ravintolan SLM Finland Oy:lle antamia tietoja kaikissa sen ylläpitämissä, ravintolan tilaamaa
palvelua vastaavissa, palveluissaan.
Yritys vastaa kaikissa tapauksissa tuotteen laadusta ja virallismääräyksin asetettujen
tiedonantovelvollisuuksien täyttämisestä, mukaan lukien tuotteiden allergeenitietojen ilmoittaminen, sekä
tietojen paikkansa pitävyydestä ja edellä mainittujen velvollisuuksien laiminlyönneistä kolmansille
osapuolille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista kuluineen.
Ravintola on velvollinen toimittamaan tilauksen toimitusosoiterivillä ilmoitettuun osoitteeseen. Jos
ravintola toimittaa tilauksen johonkin muuhun osoitteeseen, kuin toimitusosoiterivillä ilmoitettuun
osoitteeseen, SLM Finland Oy:llä on oikeus vähentää tilauksen loppusumma ravintolan tilityksistä.
Ennakkoon maksetuissa tilauksissa SLM Finland ostaa ravintolalta ruuan loppukäyttäjän tekemän tilauksen
mukaisena. Käteistilauksissa ravintola myy tilauksen suoraan loppukäyttäjälle. Edellytämme, että ravintolan
online-hinnoittelu vastaa ravintolan normaalia hinnoittelua. Muut SLM Finland Oy:n palvelut ja veloitukset
hinnaston mukaan.
SLM Finland Oy:llä on oikeus muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla yritykselle muutoksista
vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Mikäli yritys ei hyväksy sille epäedullista
muutosta, voi yritys irtisanoa tämän sopimuksen päättymään muutoksen voimaantuloa edeltävänä päivänä.

Tämä asiakirja on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli eri kielisten versioiden välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan
suomenkielistä versiota.

