Alexela ärikliendi kogukonnaprogrammi üldtingimused
Kehtivad alates 03.05.2022

1. Alexela ärikliendi maksekaardi (edaspidi Maksekaart) lepingu (edaspidi Maksekaardileping)
sõlminud kliendid (edaspidi Kliendid) saavad soovi korral läbi Alexela iseteeninduskeskkonna
(https://minu.alexela.ee/community) liituda Alexela kogukonnaprogrammiga(edaspidi
Kogukonnaprogramm). Kogukonnaprogrammis osalemiseks sõlmib Klient Alexela ärikliendi
kogukonnaprogrammis panustamise lepingu, mille terviklikuks osaks on käesolevad
üldtingimused ja selle eriosas sätestatavad eritingimused (edaspidi ühiselt Leping).
2. Kogukonnaprogrammiga liitumisel valib Klient endale sobiva Kogukonnaprogrammi
panustamise viisi. Kliendil on võimalik valida alljärgneva 2 viisi vahel (edaspidi Panus):
a. 1-5 senti iga tangitud liitri/kg kohta – Alexela ei vähenda Kliendi kütuse soodustust,
vaid Kliendi panus tekib juurde hindlusena (iga tarbitud liitri/kg kohta 1-5 senti).
Kliendile tekib iga kuu koondarvel eraldi reana Panuse summa. Arvesse lähevad vaid
Eestis tangitud liitrid ja Alexela kaubamärgiga tanklad.
b. 1000 puud ühes kalendrikuus – Kliendile tekib iga kuu koondarvel eraldi reana ostetud
puude summa, sh. arvestades, et 1 (ühe) puu hind on 0,25 EUR (käibemaksuta).
Kui Klient on valinud Panuse viisi, valib Klient maakonna, kuhu Klient soovib, et puud istutakse.
Kogukonnaprogrammiga
liitumine
toimub
iseteeninduskeskkonnas
Lepingu
digiallkirjastamisega. Klient saab e-mailiga teavituse Kogukonnaprogrammiga liitumise kohta.
3. Lepingu sõlmimise järgselt ning Kütuse tankimisel Maksekaardiga, kajastub Kliendi Panus
Kliendi isiklikus statistikas, mida Klient saab vaadata Alexela iseteeninduskeskkonnas. Lisaks
isiklikule statistikale kajastuvad kõik Kogukonnaprogrammi raames tehtavad Panused
üldstatistikas. Üld- ja isiklik statistika uueneb Alexela veebilehel kalendripäeva vahetumisega.
Juhul kui Kliendi teostatud tehingute andmeid korrigeeritakse, on Alexelal õigus vastavalt
korrigeerida ka Kogukonnaprogrammis tehtava Panuse statistilisi andmeid.
4. Klient saab püsiannetust lõpetada igal ajal võttes ühendust Alexela klienditeenindusega
alexela@alexela.ee või telefonil +372 629 0000. Muudatus jõustub Kliendi lõpetamise soovi
avaldamise kalendrikuu lõpuga.
5. Alexelal on õigus ühepoolselt lõpetada viivitamata Kliendi Leping, kui esineb vähemalt üks
järgnevatest alustest:
a. lõppeb mistahes alusel Kliendiga sõlmitud Maksekaardileping;
b. Kliendi
Maksekaardilepingu
kohaselt
sõlmitud
krediidileping
muutub
deebetlepinguks;
c. Alexelal on põhjendatud kahtlus Kliendi krediidivõime languses;
d. Kliendil on tekkinud võlgnevus mõne muu Alexela poolt müüdava teenuse või kauba
tarbimise osas.
6. Kui Klient soovib muuta Panuse meetodit või valitud maakonda, tuleb Kliendil esmalt teatada
Alexelale soovist kehtiv Kogukonnaprogrammis osalemise Leping lõpetada. Misjärel senine
Leping lõpetatakse kalendrikuu vahetumise seisuga. Seejärel on võimalik alates uuest
kalendrikuust sõlmida Kliendil uus Leping soovitud tingimustel.
7. Puid klientide Panuste eest istutatakse 2x aastas (kevadel ja sügisel). Puid istutavad Alexela
lepingulised partnerid.

8. Kogukonnaprogrammi raames tehtud Panust (st. annetatud summat ja puid) ei ole võimalik
Kogukonnaprogrammist lahkudes endale saada.
9. Kui püsiannetuse lõpetamisel on alles jäänud annetuse summa väiksem kui 1 puu hind ehk 25
senti, siis ei kuulu summa Kliendile tagastamisele, vaid suundub Kogukonnaprogrammi
ühisossa.
10. Kõik Kogukonnaprogrammi raames tehtavad Panused peab Klient ise Maksu- ja Tolliametis
deklareerima, juhul kui tegu ei ole Kliendi ettevõtlusega seotud kuluga.
11. Klient saab Kogukonnaprogrammiga liituda üksnes Lepingu sõlmimisel (Klient automaatselt
Maksekaarti omades Kogukonnaprogrammiga ei liitu). Alexela ettemaksukliendid
Kogukonnaprogrammiga liituda ei saa.
12. Kogukonnaprogrammi raames tehtud Panuseid kajastatakse Kliendile esitataval arvel üks (1)
kord kuus. Kogukonnaprogrammi Panustamine on võimalik üksnes Eestis, Alexela
kaubamärgiga tanklates tehtud tehingutelt.
13. Kui Klient jääb arve tasumisega viivitusse, siis arvestatakse viivist lisaks kütusele ka
Kogukonnaprogrammi tehtud Panuse eest Maksekaardilepingus sätestatud määras.
14. Alexelal on õigus muuta Lepingu tingimusi vastavalt Maksekaardilepingu põhimõtetele ning
selles sätestatud viisil teatades. Samuti on Alexelal õigus Leping lõpetada igal ajal olenemata
põhjusest Leping lõpetada, teatades sellest Kliendile vähemalt 3-päevase etteteatamisega.
Juhul kui Lepingu lõpetamise aluseks on Kliendi poolne rikkumine, ei ole Alexela kohustatud
eelnimetatud etteteatamistähtaega järgima.

