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Nämä toimitusehdot koskevat M-Technology Oy:n toimittamia DDS Vector 5000 ja DDS mSlate taksitietokoneita, sekä TBVA ja TaxiBook
Remote välityspäätteitä varusteineen – Ajoneuvolaitteistot. Yleiset ehdot pätevät kaikille ajoneuvolaitteistoille, lisäksi erikseen
sovelletaan tuotekohtaisesti erityisehtoja. M-Technology Oy – Myyjä. Laitteiston tilaaja – Asiakas, Tilaaja.

Yleiset ehdot
Toimitusehto: vapaasti varastossamme. Toimitusaika sovitaan erikseen. Toimitus ei sisällä ajoneuvolaitteiston asennustyötä autoon
eikä tietoliikenneliittymiä. Ajoneuvolaitteisto on Myyjän omaisuutta, kunnes se on kokonaan maksettu. Mikäli vahvistettu tilaus
perutaan Asiakkaan toimesta, Myyjä varaa oikeuden laskuttaa erikseen kaikki mahdolliset toimituksesta aiheutuneet kulut. Tilaus
voidaan perua Myyjän puolesta, mikäli esille nousee jokin toimituksen estävä tekijä. Myyjä ei vastaa mistään mahdollisista toimituksen
viivästymisen aiheuttamista kuluista.
Ajoneuvolaitteistot laskutetaan niiden toimituksesta Asiakkaalle. Maksuehto on 14 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on
korkolain mukainen. Yrityksen luottokelpoisuus ja riskiluokitus tarkistetaan toimituksen yhteydessä. Mikäli riskiluokitus sitä edellyttää
tai riskiluokitusta ei ole saatavilla, laite toimitetaan postiennakolla tai ennakkolaskulla. Mahdollisen rahoitussopimuksen voimaan
saattamisen edellytyksenä on, että Tilaaja toimittaa kaikki tarvittavat sopimukset ja dokumentaatiot rahoitusyhtiölle kahden viikon
kuluessa laitteiston toimituksesta. Mikäli tarvittavia dokumentteja ei toimiteta, laskutetaan laitteiston kokonaishinta mahdollisine
korkokuluineen suoraan Tilaajalta.
Myyjä ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään toimitetun tuotteen Tilaajalle tai muille osapuolille mahdollisesti aiheuttamasta
suorasta, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Myyjä ei vastaa tiedonsiirtoverkkojen toimivuudesta, Internetin saatavuudesta tai
mistään muusta kolmannen osapuolen laitteesta, ohjelmistosta tai palvelusta, joita Asiakkaalle tarjotaan, jotta palvelu on mahdollinen.
Vastuunrajoitus koskee sekä laitteen mukana toimitettavia että jälkikäteen asennettavia ohjelmistoja ja laitteita.
Myyjällä on oikeus veloittaa mahdolliset ajoneuvolaitteiston uudelleen ohjelmoinnista ja testauksesta ym. aiheutuvat kulut voimassa
olevan hinnaston mukaisesti. Asiakas on vastuussa kaikista palautetun ajoneuvolaitteiston tai sen osien vaurioista, jos ne johtuvat
huolimattomasta pakkauksesta tai käsittelystä Asiakkaan taholta tai katoamisesta kuljetuksen aikana, ajoneuvolaitteistossa olevista
vioista tai vaatimustenvastaisuudesta huolimatta.
Hinnat ovat verottomia hintoja ja voimassa toistaiseksi. Kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero lisätään hintoihin. Varaamme
oikeuden hintojen ja näiden toimitusehtojen muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Ohjelmiston käyttötuki ja tuotevastuu
Ajoneuvolaitteistoihin asennettavat TaxiBook, TaxiBook Remote ja TBVA ohjelmistot apuohjelmistoineen toimittaa ja niiden
toiminnasta vastaa DDS Digital Dispatch. Ajoneuvolaitteistot toimitetaan ohjelmistot asennettuna. Mahdolliset ohjelmiston tai laitteen
käyttöön liittyvät, M-Technology Oy:n suorittamat toimituksen jälkeiset tukityöt, sekä ohjelmiston uudelleen asennukset ja vakioinnit
veloitetaan Asiakkaalta palvelusuoritteen tapahduttua palveluhinnastomme mukaisesti. TaxiBook Remote -ohjelmiston käyttömaksu
on 50 € +alv 24 % / vuosi (DDS Digital Dispatch veloittaa erikseen).

DDS taksitietokone, erityisehdot
DDS taksitietokoneiden valmistajan takuu on 12 kuukautta. DDS huoltosopimus 36 kk – valinnainen DDS Takuulaajennus. Valmistajan
takuu on tällöin yhteensä 36 kuukautta. Takuulaajennus myydään ja laskutetaan hankintahetkellä.
DDS taksitietokoneen takuuehdot
1.1 Myyjä takaa, että Asiakkaalle myytävässä taksitietokoneessa ei esiinny materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvia vikoja takuuajan
kuluessa. Jos syynä on takuuajan kuluessa esiintyvä materiaali- tai valmistusvirhe, Myyjä lupaa harkintansa mukaan joko toimittaa
varaosia tai korjata taksitietokoneen, edellyttäen että Asiakas on suorittanut kaikki asiaankuuluvat maksut ja muut ehdoissa mainitut
velvoitteet. Myyjä vastaa takuuhuollosta joko Myyjän toimipisteessä tai Asiakkaan tiloissa, Myyjän määrittelemien ehtojen mukaisesti.
Asiakas vastaa kustannuksista viallisen taksitietokoneen lähettämisestä Myyjälle.
1.2 Edellä kuvattu takuu on rajallinen, eikä takuu ole voimassa seuraavissa olosuhteissa:
(a) Taksitietokone on vioittunut väärinkäytön, onnettomuuden, huolimattomuuden takia tai laiminlyönnistä taata/ylläpitää oikeat
ympäristölliset vaatimukset tällaisille taksitietokoneille.
(b) Taksitietokone on rikkoutunut Asiakkaan tekemien muutosten tai lisäysten takia, ilman että Myyjä on hyväksynyt toimenpiteitä, tai
(c) Taksitietokonetta ei ole asennettu tai käytetty Myyjän antamien ohjeiden mukaisesti.
1.3 Kohdassa 1.1 mainitut takuuehdot ovat ainoat Myyjän määrittelemät ehdot palveluun ja taksitietokoneeseen liittyen. Myyjä kieltää
ja sulkee pois kaikki hiljaiset takuut liittyen kauppakelpoisuuteen tai soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa. Asiakas hyväksyy, etteivät
mitkään takuuehdot laajenna tässä dokumentissa kuvattuja takuuehtoja, ja että kohdassa 1.1 esitetyt takuuehdot eivät ole
siirrettävissä. Tämä kohta 1.3 pysyy voimassa takuuajan kuluttua umpeen.
1.4 Taksitietokoneeseen Myyjän toimesta asennettavasta TaxiBook-ohjelmistosta, sekä laitteen mukana toimitettavasta Navigator
Deluxe ohjelmistosta vastaa DDS Digital Dispatch.

TBVA ja TaxiBook Remote laitteistot, erityisehdot
Päätelaitteen takuu ja huolto
Samsung päätelaitteilla on valmistajan myöntämä 2 vuoden takuu. Varusteilla (autotelineet, Bluetooth-yksiköt, johtosarjat ym.)
valmistajan takuu on 12 kk. Kaikki takuuehdot ja huoltojärjestelyt laitevalmistajien ehtojen mukaisesti. Huoltojärjestelyt saattavat
vaihdella riippuen käytettävästä huoltokanavasta. Takuu ei kata laitteen huoltoon toimittamisesta tai muista huoltojärjestelyistä
mahdollisesti aiheutuvia kuluja.
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