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Sopimusehdot 2013

SOPIMUSEHDOT PAYTRAIL OYJ MARKKINOINTIKUMPPANEILLE
1. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS
a. Paytrail Oyj ja markkinointikumppani (Kumppani) haluavat aloittaa
markkinointiyhteistyön Paytrail Oyj:n kehittämän ja markkinoiman, verkkoliiketoimintaa
harjoittaville yrityksille ja yhteisöille suunnatun, maksu- ja rahoituspalvelun
tarjoamiseksi.
b. Sopimuksen tarkoituksena on sopia yleisistä ehdoista, joilla vinkkipalkkioita maksetaan
Kumppaneille.
c. Sopimus ei muodosta vinkkipalkkioita lukuunottamatta mitään muuta suhdetta
sopijaosapuolten välille.
d. Kumppani ei tämän sopimuksen puitteissa ole missään sopimussuhteessa mihinkään
Paytrail Oyj:n kumppaniverkostoon kuuluvaan yritykseen, joista erityisesti mainittakoon
pankit sekä muut luottolaitokset.
2. TÄMÄN SOPIMUKSEN SYNTYMINEN
a. Kumppani hyväksyy nämä sopimusehdot merkitsemällä ne hyväksytyksi
Kumppanihakemus-lomakkeella olevalla valintaruudulla ja lähettämällä kyseisen
lomakkeen Lähetä-painiketta painamalla.
b. Kumppanihakemus-lomakkeen lähettämisen jälkeen Paytrail Oyj:llä on oikeus hyväksyä
tai olla hyväksymättä hakemus mistä tahansa syystä, jonka Paytrail Oyj katsoo
aiheelliseksi.
3. PALKKION EDELLYTYKSET
a. Palkkioon oikeuttavat vinkit annetaan täyttämällä Palvelun tilauslomake ja syöttämällä
yrityskohtainen jälleenmyyjätunnus sille varattuun kohtaan.
b. Jos jälleenmyyjätunnusta ei ole syötetty lomaketta täytettäessä, ei kumppanilla ole
oikeutta vinkkipalkkioon kyseisen vinkin tuloksena mahdollisesti syntyvästä
sopimuksesta.
c. Vinkkipalkkiot maksetaan jatkuvana palkkiona Asiakkaan Paytrailille maksamiin
kuukausimaksuihin perustuen. Paytrail Oyj:llä on oikeus olla hyväksymättä vinkin kohteena
olevaa liittyvää yritystä palvelun käyttäjäksi. Mikäli Asiakas käyttää useiden kumppaneiden
palveluita, joilla kaikilla on markkinointikumppanisopimus Paytrailin kanssa, Paytraililla on
oikeus päättää kenelle vinkkipalkkio maksetaan.

d. Palkkion suuruus sovitaan erikseen kumppanikohtaisesti.
e. Paytrail Oyj tilittää vinkkipalkkiot ja toimittaa raportin tilityksistä kuukausittain
kumppanille.
4. MARKKINOINTITOIMENPITEET
a. Kumppani saa käyttää palvelua markkinoidessaan ainoastaan Paytrail Oyj:n
internetpalvelun kautta julkisesti saatavilla olevia tietoja ja materiaaleja tai tarkoitusta
varten erikseen laadittuja Paytrail Oyj:n toimittamia materiaaleja.
b. Kumppanilla ei ole oikeutta käyttää mitään Paytrail Oyj kumppaniverkostoon kuuluvien
yritysten tai yhteisöjen immateriaalioikeuksien piiriin kuuluvaa materiaalia. Näistä
erikseen mainittakoon kumppaniyritysten ja pankkien logot sekä maksupainikkeet.
5. SALASSAPITO
a. Osapuolet sitoutuvat pitämään salaisina tämän sopimuksen aikana toisillensa
luovuttamat asiakirjat, asiakastiedot ja muut tekniset tai kaupalliset tiedot, eikä niitä saa
ilman luovuttaneen Osapuolen kirjallista suostumusta saattaa ulkopuolisten tietoon tai
käyttää muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen.
b. Salassapitovelvoite jatkuu 36 kuukautta tämän Sopimuksen päättymisestä lukien.
c. Salassapitovelvoite ei koske tässä Sopimuksessa kuvattuja markkinointitoimenpiteitä ja
niissä syntyviä aineistoja.
6. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN
a. Tämä sopimus voidaan irtisanoa kirjallisesti kuukauden irtisanomisajalla kumman
osapuolen toimesta tahansa.
b. Toisen sopimusosapuolen rikottua sopimusehtoja sopimus voidaan irtisanoa
päättymään välittömästi. Jos sopimus irtisanotaan päättymään välittömästi Kumppanin
rikkoessa sopimusehtoja, myös oikeus avoimena oleviin vinkkipalkkioihin päättyy
välittömästi.

