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RINTANAPPIKONEEN VUOKRASOPIMUS / LÄHETYSLISTA
Vuokra-aika sisältää nouto ja palautuspäivän. Myös viikonloppu ja pyhät lasketaan vuokrausaikaan.
Oikein toimitetuille aihioille ei ole palautus-eikä vahto-oikeutta
Maksu pääsääntöisesti noutaessa, laskutus: tunnetut yritykset, julkiset toimijat, järjestöt, yhdistykset.
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Enenet Oy Promohobby on luovuttanut vuokralle yllä olevat rintamerkkien valmistukseen tarkoitetun koneet. Vuokraaja on asikas ja vastuussa
koneista ja tarvikkeista, koneen omistaja, Enenet Oy on vuokralleantaja.
Vuokraaja noutaa ja palauttaa koneen omaan laskuun Hämeentien myymälän aukioloaikojen puitteissa osoitteeseen Hämeentie 37, Helsinki, ellei
muuta ole sovittu.
Vuokraaja sitoutuu palauttamaan koneen tarvikkeineen viimeistään palautuspäivänä sovittuna ajankohtana siinä kunnossa jossa se oli
luovutushetkellä. Palautus tarkoittaa että kone on vuokralleantajan käytössä sovittuna palautusajankohtana. Mikäli palautus ei tapahdu sovittuna
ajankohtana, peritään myöhästymisestä aika jonka kone on pois vuokrauskäytöstä, myös v:kon loppu ja pyhäpäivät min.1 vrk vuokra.
Kone on vuokraajan vastuulla ja edelleenvuokraus on kiellettyä. Jos kone luovutetaan kolmannelle osapuolelle käyttöön, vuokraaja on siitä
vastuussa samoin ehdoin kun jos kone on vuokraajan omassa käytössä.
Vuokraaja on vastuussa että käyttäjät perehdytetään ohjeiden mukaiseen käyttöön ja että ohjeet ovat käyttäjän saatavilla. Ole huolellinen, kone,
leikkuri (ja mahdolliset irtomuotit) ovat painavia, nosta konetta rungosta, älä kahvasta. Käsittele koneita aina tukevan pöydän päällä.
Mikäli kone, tarvikkeet tai leikkuri rikkoutuu tai katoaa, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vastaavan uuden tarvikkeen, koneen/konepaketin
hinnan Enenet Oy:lle verkkokauppa Promohobby.com:in vastaavan koneen ta tarvikkeen hinnan mukaan. Korvaukseen johtaa huolimattomuus,
tahallisuus tai ohjeiden vastainen käyttö.
Asiakas ei ole vastuussa jos kone häviää Postin tai Matkahuollon kuljetuksessa jos lähettämisestä on asianmukaiset tositteet. Jos kone
lähetetään asiakkaalle, asiakkaan tulee reklamoida Postille kuljetusvaurioista mikäli näyttää että paketti on kärsinyt vahinkoa matkalla.
Jos koneeseen tulee vikaa, ota heti yhteyttä niin voimme neuvoa ja auttaa, emme korvaa hukkaan menneitä materiaaleja.
Koneita ei saa millään tavalla purkaa, säätää eikä yrittää korjata itse ilman että meidän kanssa on sovittu jostain menettelystä.
Emme ole vastuussa mistään asiakkaalle aiheutuneista kuluista koneiden rikkoutumisen takia, toimituksen myöhästymisestä tai muusta osien ja
tarvikkeiden sopimattomuudesta ja toimimattomuudesta johtuen. Vastuumme on korkeintaan vastaavan vuokrausjajan antamiseen myöhemmin
sovittuna ajankohtana jos asiakkaalle on toimitettu väärän kokoisia osia tai tarvikkeita. Emme ole myöskään vastuussa asiakkaalle tai asiakkaan
vastuulla koneiden käyttäjille, tai käyttäjien tai asiakkaan omaisuudelle sattuneista vahingoista koneen tai koneeosien pudotessa tai irrotessa.

ÄLÄ anna koneita lasten käyttöön. Varo sormien joutumista koneen tai leikkurin väliin.
Alla oleva yhteisö, yritys tai henkilö vuokraa yllä olevat tarvikkeet Enenet Oy:ltä ja sitoutuu tämän sopimuksen mukaisiin ehtoihin.
Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi kuvallisella henkilötodistuksella, passilla tai ajokortilla

Paikka ja päivä:
Vuokraaja, asiakas:
Allekirjoitus ja nimen selvennys:_______________________________________________________________
Henkilöllisyys tarkastettu: Passi

Ajokortti

Kuvallinen kela-kortti

Henk.todistus

Vuokraajan puolesta noutavan allekirjoitus, nimen selvennys ja puhelin:
___________________________________________________________________________________________
Palautuksen puutteet__________________________________________________________________________
Palautusosoite: Promohobby, Hämeentie 37, Helsinki Avoinna: ti-to 10-17 pe 10-16 la-ma suljettu
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