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10 VUOTTA KAASUAUTOKAUPPAA – 3 KUUKAUDEN BIOKAASUT -KAMPANJA
Autoliike Keijo Lehtonen Oy tarjoaa 3 kuukauden biokaasutankkaukset liikkeen maahantuoman kaasuauton ostajalle. Ostaja voi olla vain yksityishenkilö, eli kampanja ei koske
yritysasiakkaita.
Kampanjan sisältö
Kampanjan piiriin kuuluvat Autoliike Keijo Lehtosen toimesta ulkomailta maahantuodut, kampanjan aikana Suomeen ensi kertaa rekisteröitävät kaasukäyttöiset henkilöautot, joiden alkuperäinen käyttöönotto on tapahtunut aikaisintaan 1.1.2010 (EURO5) tai myöhemmin.
Kampanjan etuutena asiakas saa tankata biokaasua kolme (3) kuukautta ilmaiseksi kaikilta Gasum Oy:n hallinnoimilta asemilta. Kolmen kuukauden ilmaisjaksoon sisältyy maksimissaan 450 kg biokaasua, mikä vastaa noin 10 000
km ajoa. Kampanjan piiriin sisältyvä volyymi saa siis olla keskimäärin 150 kg
kuukaudessa, tasattuna koko kampanjajakson pituudelle.
Gasum seuraa tankkausmääriä väärinkäytösten varalta ja mahdolliset kampanjaan sisältyvät ylimenevät kilomäärät laskutetaan asiakkaalta etuusjakson jälkeen kyseisellä ajanhetkellä voimassaolevilla julkisilla pylonihinnoilla. Mikäli
Gasumin eri asemien hinnat poikkeavat toisistaan, käytetään Espoon Friisilän
aseman hintoja.
Gasum toimittaa asiakkaalle kilomääräisen yhteenvedon toteutuneista tankkaustapahtumista kuukausittaisissa laskuerittelyissä.
Kampanja-aika
Kampanja on voimassa 1.1.-31.3.2019. Viimeinen mahdollinen kampanjan hakupäivä on 31.3.2019. 3 kuukauden kampanja-aika käynnistyy välittömästi
GasCard-tankkauskortin lähettämisestä tai vaihtoehtoisesti auton luovutuspäivästä lähtien.
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GasCard-tankkauskortti
Kampanjaetuus on sidottu Gasumin GasCard -tankkauskorttiin ja edellyttää
kortin hankintaa tai jo voimassaolevaa GasCard-tankkauskorttia. GasCard toimii vain Gasumin omilla tankkausasemilla. Uusi GasCard-hakemus tai olemassa
olevan kortin päivitys tehdään yhdessä automyyjän kanssa ostohetkellä tai viimeistään autoa luovutettaessa. Gasum lähettää GasCardin asiakkaalle postitse
noin 3 arkipäivän kuluttua hakemuksen vastaanottamisesta. Asiakkaan luottotiedot tarkistetaan korttihakemuksen yhteydessä.
Etuus on lähtökohtaisesti tarkoitettu kortin haltijan ja samassa taloudessa
asuvien käyttöön, ja hyödynnettäväksi siinä ajoneuvossa, jonka hankinnan yhteydessä se on saatu.
Kampanjan päätös
Kampanjan päättyessä asiakkaan GasCard jää automaattisesti voimaan. GasCardilla tehdyt ostot laskutetaan kuukausittain toteutuneiden tankkausten perusteella. Laskulla on 14 päivän maksuaika. Kortin omistamisesta ei synny asiakkaalle mitään kuluja. Asiakas voi halutessaan valita kampanjan päätyttyä
polttoainevaihtoehdoksi sekä biokaasun, että maakaasun. Kampanjan ajaksi
GasCard on lukittu vain biokaasulle. Gasumin tankkausasemilla yleisesti maksuvälineinä käyvät myös kotimaiset pankki- ja Visa Electron-kortit, Mastercard
ja Visa –luottokortit.
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