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Puitesopimus 

 
1 Osapuolet 

 
Toimittaja 

Nimi:     Luteiden Torjunta Helle 

    c/o Ykköstorjunta Oy 

Y-tunnus:    1761274-0 

Osoite:     Terästie 14 B 

Postinumero ja toimipaikka:  02750 Espoo 

Puhelinnumero:   +358400606980 

Yhteyshenkilö:   Kare Tennilä 

Tilaukset:    info@luteidentorjuntahelle.fi 

 

Asiakas 

Nimi:      

Y-tunnus:     

Osoite:      

Postinumero ja toimipaikka:   

Puhelinnumero:    

Yhteyshenkilö:    

 

2 Sopimuksen tarkoitus 

 
Tällä Luteiden Torjunta Helteen tekemällä puitesopimuksella Asiakkaalla on mahdollista tehdä Toimittajan kanssa ilmaisen sisätilojen 

tuholaisten tunnistuksen, luteiden lämpötorjuntoja ja luteiden tarkastuksia koskeva toimeksiantosopimus, jonka toimitus-, maksu- ja 

muut ehdot määritellään tässä sopimuksessa. Jokaisesta toimeksiannosta tehdään erillinen toimeksiantosopimus. 

Toimeksiantosopimuksessa määritellään yksityiskohtaisesti toimeksiannon ominaisuudet, aikataulu ja sovellettava veloitusperuste. 

 

3 Sopimuksen laajuus    

 

Tämä puitesopimus kattaa sisätilojen tuholaisten tunnistamisen ja palvelukuvauksessa (Liite 1) eritellyt palvelut seuraavalla toiminta-

alueella (maakunnittain): Uusimaa 

 

4 Sopimuksen voimassaoloaika 
 

Sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoituksin hyväksyneet. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva 

sopimus ja on molemmin puolin irtisanottavissa kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.   

 

 

5 Pätevyysjärjestys 
 

1. Kohteen tilausvahvistuksen liite 

2. Kohteen tilausvahvistus 

3. Puitesopimuksen liite 

4. Puitesopimus 
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6 Hinnat 
 

Kulloinkin voimassa olevan palvelukuvauksen (Liite 1) hinnaston mukaan. Tämä puitesopimus kuitenkin oikeuttaa seuraaviin etuihin 

kulloinkin voimassa olevasta palvelukuvauksesta poiketen: 

  

–lmainen sisätilojen tuholaisten tunnistaminen ja siihen vaadittavan torjuntamenetelmän esittelyn 

–100 % alennus Uudenmaan tarkastuksista, jos huoneistossa todetaan ludeongelma ja Helle tilataan torjumaan 

–30 % alennus tarkastuksista, muut tapaukset 

–10 % alennus lämpötorjunnoista 

 

Alennuksen lasku alkaa sopimuksen tekopäivästä ja loppuu vuosi tekopäivän jälkeen. Toimittaja maksaa Asiakkaalle –10% 

alennuksen takautuvasti kaikista vuoden aikana tehdyistä lämpötorjunnoista tai torjunnan jälkeen -10% alennus vähennetään suoraan 

laskusta. 

 

[  ] –10% alennus takautuvasti kaikista vuoden aikana tehdyistä lämpötorjunnoista  

 

[x] Automaattinen -10% alennus 

 

7 Yhteistyö 

 

Etuihin oikeuttava puitesopimus merkitsee yhteistyökumppanuutta yritysten välillä. Annettuja etuja vastaan Toimittaja voi käyttää 

Asiakkaan nimeä ja logoa markkinointimateriaaleissa. Toimittaja ja Asiakas tarkastelevat 1-2 kertaa vuodessa tämän puitesopimuksen 

toimivuutta ja esiin tulleita palautteita.  

 

 

8 Yksittäisen toimeksiannon tilausehdot  

 

Puitesopimukseen kuuluvien palveluita ja niiden suorittamista määrittää puitesopimuksen lisäksi myös jokaisen toimeksiannon 

kohdalla erikseen mainittavat “Sopimusehdot yritys- ja yhteisöasiakkaille” (Liite 2). Nämä ehdot koskevat ensisijaisesti Toimittajan ja 

taloyhtiöasiakkaan välistä suhdetta, ja mainitaan aina yksittäisen toimeksiannon tilausvahvistuksen kääntöpuolelta. Hyväksymällä 

puitesopimuksen Asiakas hyväksyy Toimittajan palveluiden sopimusehdot taloyhtiöasiakkaiden kanssa, ja sitoutuu edesauttamaan 

niiden toimeenpanoa omien asiakkaiden kohdalla.   

 

 

 

OHESSA 1 Palvelukuvaus 

OHESSA 2 Sopimusehdot yritys- ja yhteisöasiakkaille 

 

 

 

Espoo 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Luteiden Torjunta Helle      
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