VUOKRAEHDOT:

04.02.2021

SOPIMUSAIKA:
Vuokra-aika sovitaan ennakkoon. Laitteet lähetetään (tai on noudettavissa) sovitun vuokra-ajan ensimmäisenä
päivänä ja tulee olla palautettuna Ahola Oy:n varastoon vuokra-ajan viimeisenä päivänä.
Mikäli laitteet eivät ole palautuneen sovittuna päivänä, veloitetaan vuokraa myöhässä olevalta ajalta
Eur 30,00/vrk/laite.
HINNAT:
Kaikki hinnat alv. 0%.
VUOKRAN SISÄLTÖ:
Vuokrahintaan kuuluu kassapäätteen ja/tai maksupäätteen tai muun laitteen käyttökuntoon laittaminen,
perusohjelmointi ja testaus ennen toimitusta. Kassat ohjelmoidaan siten, että tuotteet mahtuvat kassoissa oleviin
tuoteryhmä-näppäimiin. Näppäinten määrä vaihtelee malleittain. Muista ohjelmoinneista veloitetaan toteutuneen
mukaan voimassa oleva hinnaston mukaisesti. Maksupääte ohjelmoidaan asiakkaan tiedoilla.
VAHVISTETUN VUOKRAN PERUUTUS:
Vuokran voi peruuttaa 1 kk ennen vuokra-ajan alkua veloituksetta. Myöhemmin tapahtuneesta peruutuksesta
veloitetaan 50% sovitusta vuokrasta.
TOIMITUSAIKA:
1-2 vkoa siitä, kun kassojen sitovat ohjelmointitiedot on toimitettu Ahola Oy:lle.
TOIMITUSEHTO:
Vapaasti Ahola Oy:n varastossa.
TOIMITUSTAPA:
Nouto Ahola Oy:n varastosta Elimäenkatu 20, 00510 Helsinki. Laitteet voidaan myös lähettää Postin kuljetuksena
(jaetaan perille). Rahti veloitetaan erikseen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.
LAITTEIDEN TOIMITUS:
Laitteet kaikkine tarvikkeineen (kaapelit, virtaläheet, avaimet, maksupäätteen kauppiaskortti (Nets Viking),
käyttöohjeet jne.) toimitetaan sovittuna päivänä asiakkaalle toimintakuntoisina ja ohjelmoituina asiakkaan antamilla
tiedoilla. Ahola Oy ei vastaa ohjelmoinnin oikeellisuudesta.
LAITTEIDEN KÄYTTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT VASTUUT:
Vuokralaitteita on käsiteltävä varoen seuraten toimittajan ohjeita. Niihin ei saa liimata tarroja tms. Vuokralaitteen
rikkoutumisesta, väärinkäytöstä tms. johtuvista vioista johtuvat korjaukset, matkustus- yms. kustannukset laskutetaan
hinnaston mukaisesti erikseen. Laitteet pitää suojata nesteiltä, pölyltä ja muulta lialta.
LAITTEIDEN PALAUTUS:
Laitteet kaikkine tarvikkeineen (kaapelit, virtaläheet, avaimet, maksupäätteen kauppiaskortti (Nets Viking),
käyttöohjeet jne.) tulee palauttaa välittömästi vuokra-ajan loppuun mennessä sovittuna päivänä Ahola Oy:lle
alkuperäisissä pakkauslaatikoissa yhtä siistissä kunnossa, kuin ne olivat toimitusvaiheessa. Mahdolliset puutteet ja
viat, kuten ylimääräinen puhdistus tai korjaus veloitetaan erikseen voimassa olevan hinnaston mukaan.
LAITTEIDEN VAKUUTUS:
Vuokraaja vastaa laitteiden vakuutuksesta vuokra-ajan.
MUUT EHDOT:
Noudatamme toimituksissamme Teknologiateollisuus ry:n laatimia ja Keskuskauppakamarin suosittelemia IT2018
sopimusehtoja. Sovellettavat ehdot ovat aina käytettävä Yleiset Sopimusehdot (YSE), sekä erityisehdot soveltuvin osin:
(EAP, EJT, EKT, ELH, ELT, EOY, ETP, EVT)
Ehdot lähetetään pyydettäessä tai ne ovat ladattavissa sivuiltamme: www.jariahola.fi/yhteystiedot.
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