
Palvelusopimus 
 
 
Sopijapuolet Autoilija X (yrityksen nimi, y-tunnus ja osoite) 
  
 ja  
  
 BEXOR Oy, Y-tunnus 2287942-3, Finnoonlaaksontie 9, 02270 Espoo 
 
Sopimuksen tarkoitus Bexor Oy myy tai vuokraa taksiautoihin autokameroita ja toimittaa  

kamerat ja kameroiden asennusohjeet asennuspaikkoihin. 
 Tämän sopimuksen tarkoituksena on kuvailla ja sopia kameroihin 

liittyvistä palveluista, joita Bexor Oy tarjoaa taksiautoja omistaville 
autoilijoille.  

 
Sopimuksen osat Sopimus käsittää tämän sopimusasiakirjan ja liitteen sopimukseen 

sisältyvien autojen yksilöintitiedoista 
 
Bexorin palvelut Bexor Oy:n tarjoama kuukausiveloitteinen palvelupaketti sisältää: 

   
- Bexor toimii rekisterinpitäjänä takseihin hyväksymiensä  

autokameroiden datan käsittelyyn liittyen 
 

- Bexor toimii yhteistyötahona ja sopii TH:n autoilijan kanssa muistikortin 
noutamisesta ja toimittaa autokameran muistikortin poliisille, jos poliisi 
pyytää  tähän sopimukseen liittyvän autonkameran dataa nähtäväkseen 

 
- Bexor teettää taksien ikkunoihin liimattavat, kameravalvonnasta 

kertovat tarrat ja toimittaa ne asennettaviksi autoihin 
 

- Bexor suunnittelee, julkaisee ja  päivittää TH:n takseihin liittyvän 
kameravalvonnan tietosuojaselosteen ja vastaa tarvittaessa asiaan 
liittyviin kyselyihin. 
 

- Bexor suunnittelee ja laatii autokameroiden päivittäiseen käyttöön 
liittyvät ohjeet ja jakaa ne autoilijoille 
 

- Osana tätä sopimusta Bexor tarjoaa puhelinkonsultointia (15 minuuttia/ 
vahinko) kolaritapauksiin liittyvissä kysymyksissä (arkisin klo. 08.00 -    
16.00) 
 

Hinta Tässä sopimuksessa kuvatun palvelun hinta on 15 € / kk / auto. 
 Sopimusten hintaa tarkastellaan vuosittain joulukuun alussa.  
 
Laskutus Bexor laskuttaa palvelusopimuksen 6 kk välein etukäteen.  
  
Laatu ja seuranta Bexor pitää yllä tilastoja kameroiden käyttöön liittyvistä tapahtumaista ja   

ottaa vastaan autoilijoilta yhteistyön kehittämistarpeet ja palautteet   
 
Liikesalaisuudet   Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa tämän sopimuksen ja sen 

voimassaoloaikana ja sen jälkeisenä aikana kaikki toisen liiketoimintaan 
ja asiakkaisiin liittyvät tiedot, jotka osapuoli on tehtävää suorittaessaan 
tai muutoin saanut tietoonsa. 

  
Sopimuksen siirto  Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen 



ja muuttaminen          osapuolen kirjallista suostumusta. 
 Muutokset sopimukseen sitovat sopijapuolia vain, kun ne on tehty 

kirjallisesti ja muutos on vahvistettu osapuolten allekirjoituksin. 
  
Irtisanominen Irtisanomisaika on kaksi (2) kuukautta. Maksettuja rahoja ei tarvitse 

palauttaa autoilijalle, mikäli autoilijan irtisanoma sopimus loppuu ennen 
irtisanomista etukäteen maksettuja maksuja. Sopimuskausi on 12 
kuukautta ja se alkaa siitä kun molemmat osapuolet ovat 
allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus jatkuu toistaiseksi 
voimassaolevana, mikäli kumpikaan osapuoli ei irtisano sopimusta 
kirjallisesti vähintään 2 kuukautta ennen uuden sopimuskauden alkua
  

 
Sopimuksen purku Molemmilla sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen osapuoli 

rikkoo tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta sopimusvelvoitteita. 
Purkaminen edellyttää kirjallista ilmoitusta ja selvitystä 
purkuperusteesta. Tällöin sopimus katsotaan päättyneeksi, kun viisi 
päivää on kulunut purkamisilmoituksen vastaanottamisesta.   

 
Muut asiat Bexor pitää yllä tietokantaa, mihin autoihin kameroita on asennettu ja 

tiedot autojen omistajista / yhteyshenkilöistä. Jokainen autoilija on 
velvollinen ilmoittamaan Bexorille, jos hänen omistamaansa autoon 
asennettu kamera poistetaan tai vaihdetaan toiseen autoon. 

 Autoilija antaa tämän sopimuksen allekirjoituksella Taksi Helsingille 
oikeuden luovuttaa tiedot välityspalvelussa olevien autojensa 
lukumäärästä ja rekisterinumeroista Bexorille. 

 
 Ainoastaan Bexor Oy:n edustajalla tai Bexorin kirjallisesti valtuuttamalla 

taholla on oikeus poistaa muistikortti autokamerasta. Bexor Oy:n 
edustajalla on oikeus poistaa kameran muistikortti, mikäli poliisi pyytää 
muistikortin dataa nähtäväkseen tai autoilija itse antaa Bexor Oy:lle 
toimeksiannoin selvittää ko. autoon liittyvää tapahtumaa kameran datan 
avulla. Jos autoilija tai joku muu kuin Bexor Oy:n kirjallisesti valtuuttama 
taho poistaa kamerasta muistikortin, voi siitä seurata auton omistajalle 
sopimusrikkomussakko, 2 000€ / sopimusrikkomus. 

 
 Bexor tarjoaa autoilijoille tutkintapalvelua erilaisten vahinkojen 

selvittämiseksi. Toimeksiannon sisällöstä ja laskutuksesta sovitaan 
tapauskohtaisesti erikseen. 

 
 Bexor Oy myy ja vuokraa autoilijoille autokameroita. Tiedot kameroista 

ja hinnat mainitaan erikseen tämän sopimuksen liitteessä. 
  
 Kaikkiin tässä sopimuksessa mainittuihin hintoihin lisätään alv. 
 
Vahingonkorvaus Sopimusrikkoja vastaa toiselle osapuolelle aiheuttamistaan välittömistä 

vahingoista, ei kuitenkaan välillisistä vahingoista. 
 
Erimielisyydet Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti 

ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin.  
 
 Toissijaisesti erimielisyydet ratkaistaan käräjäoikeudessa Helsingissä.  
 
Sovellettava laki Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 
 



Voimassaolo Sopimus on voimassa allekirjoituspäivästä lähtien toistaiseksi.  
 
Sopimuskappaleet Sopimus on laadittu kahtena (2) samansisältöisenä kappaleena, yksi 

molemmille sopijapuolille. 
 
  


