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KUTUSEFIRⅣ IA KttDⅡTKAARDI KASUTUSLEPING

Palamuse Vallavalitsus vallavanem Rait Persidski isikus (edaspidi Valdaja) Ohelt poolt ning

Palamuse vallavalitsuse teenistuja ...... (edaspidi Kasutaja) teiselt poolt

(edaspidi Pooled) sdlmisid Palamuse valla kasutuses oleva ktitusefirma krediitkaardi (edaspidi

Krediitkaart) kasutuslepingu (edaspidi Leping) alljiirgnevatel tingimustel.

1. LEPINGU OBJEKT

\_, 1.l.Valdaja annab ja Kasutaja vdtab kasutusele jtirgmised krediitkaardi

IG・ediitktt antaksc kasutusse kuulimiidi ulatuses

Palamuse valla kasutuses oleva ametiauto kasutuskulude eest tasumiseks tti<iiilesannete

tiiitmisel.

1.1.1. Krediitka劉

“

i    vёib kasutada maksevahendina ktitusefirma

し

teeninduttaalnades(edaspidi Teeninduttaaln).

1.1.2.Krediitkaardiga on lubatud Kasutttal taSuda Tccninduttaallnadcs ametiauto

ktitusc,autotarvikutc,ja arnctiautoga seonduvatc teenuste(autOpesujIIn)ccSt

ilhes kalendrikuus lepingu pkt 2.2.5 1nttatud sll― a ulatuscs.

1.1.3.Krediitkaart on kaitstud salaase tllrvanmbriga(edaSpidi PIN kood).

1.2.資cdiitkaart antaksc tё ёtaale seoses tёёiilesallllcte ttttmisegaja on mё cldud ainult

tёёiilcsannctc ttttrnisc kasutaIIniseks.

2.P00LTE KOHUSTUSED
2.1.Valdaia kohustub:

2.1.1.■ lc anⅢ atёёtttale kCht市a Krcdiitkaardi.

2.1.2.tcatalna Kasutttalc kehtiva PIN― koodi;

2.1.3.tasuma Kasutaa p001t IOcdiitkaardiga tasutud Lepingu punktis l.1.2

nillnetatud toodcte ja tcenustc ecst vastavalt ktituscflrlna poolt esitatud

arvetelc.

2.2.Kasutaia kohustub:

2.2.1.hoolitsema KrediitkЯ Яrdi sihtotstarbelise ja heaperemehcliku kasutamise

ccst ning tagalna tcma sailiIInise;

_._2.件 4_tagaln%、早.ICedittaardiga‐
tas,本 sC,vⅢd 19Pll理IPu嗅

「
1,,1,1‐ ?・ Ⅲ■♀,atu。

toodetejateenustc eest,mis on seotud tё ёtttatёёiilcsalllnctc tttiniscga;

2.2.3. hoidma saladuses PIN¨koodi;



「

し

し

2.2.4. Krediitkaardiga tasumiseks sisestama PlN-koodi Teenindusjaama kassas v6i

tanklaautomaadis olevasse lugejasse jalvdi kirjutama alla dokumendile, mis

kinnitab sooritatud tehingut, eelnevalt veendudes, et andmed dokumendil

vastavad tegelikkusele;

2.2.5. j?ilgima ja mitte iiletama Kasutajale Valdaja poolt miitiratud piirmiiiira

... eurot iihes kalendrikuus (enne ja edaspidi Kuulimiit).
2.2.6. Krediitkaardi kaotamise vdi hiivinemise korral teatarna sellest viivitamatult

vallavanemale.

2.2.7. Siiilitama kuludokumendid aruandekuule jiirgneva kalendrikuu l6puni ja

vaj adusel esitama need fi nantsj uhile.

2.2.8. tagastama Krediitkaardi tririsuhte ldppemisel v6i Valdaja esimesel

ndudmisel.

3. POOLTE VASTUTUS
3.l.Krediitkaardi kadumise, rikkumise eba6igest kasutamisest tingitud v6i muul moel

kahjustamise jalvdi Lepingust tuleneva Palamuse vallale tekitatud kahju korral

htivitab Kasutaja Palamuse vallale tekitatud kahju tiiies ulatuses.

3.2.Lepingu punktide 2.2.1.kwi2.2.8 rikkumisel Kasutaja poolt peetakse Kululimiidi
tiletanud summa jalvdi muu Palamuse vallale tekitatud Lepingust tulenev kahju

Palamuse Vallavalitsuse poolt Kasutaja palgast kinni vastavalt Tddlepinguseadus $-

le 78.

3.2.1. Kasutaja pdhjendatud avalduse, mille on kinnitanud juhataja ning

Teenindusjaama kiitusekaardi kasutamise viiljav6tte alusel vdib Valdaja

punktis 2.2.5. nimetatud Kuulimiiti iiletatavat summat mitte maha arvata

Kasutaja palgast.

4. MUUD TINGIMUSED
4.l.Leping on sdlmitud Kasutaja teenistussuhte ldppemiseni v6i Lepingu punktis 2.2.8.

toodud tiihtajani.

4.2.Lepingu tingimuste muutmine toimub Poolte kirj alikult kokkuleppel.

4.3.Lepingu tiiitmisel tekkinud vaidlused lahendatakse pooltevaheliste labiriiiikimiste

teel. Kokkuleppe miuesaavutamisel lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.

4.4.Leping on koostatud kahes identses eksemplaris, millest iiks jAAb Valdajale ja teine

Kasutajale.
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Kasutaja


