SOPIMUSEHDOT, vuokraus
Tarjouksen voimassaoloaika
Tarjous on voimassa 14 vuorokautta tarjouksen päiväyksestä välimyyntivarauksin. Mikäli tarjouksen
sisältöön tehdään muutoksia, annamme aina uuden kirjallisen kustannusarvion.

Vahvistukset

Tilaus vahvistetaan sähköpostilla (aina mainittava tarjousnumero, hyväksyjän yhteystiedot sekä
laskutustiedot tarvittavin yrityskohtaisin viittein tai henkilötunnuksin). Siihen asti tarjous on voimassa
välimyyntivarauksin eli tuotetta myydään aktiivisesti kaikille halukkaille. On kuitenkin huomattava, että
suullinenkin vahvistus on molempia osapuolia sitova. Jos kaksi asiakasta on vahvistanut saman
tilauksen samalle päivälle, on tilaukseen etuoikeutettu se taho, joka on toimittanut kirjallisen
vahvistuksen aiemmin Crepperie Oy:lle. On huomattava, että ajankohta lasketaan siitä hetkestä, jolloin
Crepperie Oy on saanut vahvistuksen haltuunsa eikä lähetyshetkestä. Näin ollen tilaus on aina syytä
vahvistaa myös kirjallisesti epäselvyyksien välttämiseksi.

Panttimaksu

Kaikista puhdistusta vaativista kalusteista veloitamme 30€ panttimaksun per kaluste. Kun kalusteet
palautetaan puhdistettuina ja muutoin samassa kunnossa kuin ne oli vuokralle luovutettaessa,
palautetaan panttimaksu. Käteis- ja pankkikortilla maksaneille pantti annetaan takaisin käteisenä
kalusteiden palautuksen yhteydessä. Likaisten kalusteiden puhdistuksesta lisää kohdassa *tavaroiden
palautus.

Kuljetusmaksut

Toimitushinta sisältää tilattujen tavaroiden kuljettamisen sovittuun katuosoitteeseen jalkakäytävälle
auton viereen, josta asiakas kuljettaa tavarat itse eteenpäin. Tilaajan on toimitettava vastaanottavan
henkilön puhelinnumero viimeistään 48 tuntia ennen tavarantoimitusta ja vastaanottajan on oltava
valmiina vastaanottamaan tavarat etukäteen sovitussa aikahaarukassa. Jos kuljettaja joutuu
odottamaan kohteessa tilaajan paikalle saapumista, Crepperie Oy laskuttaa 5 minuutin ylittävästä
odotusajasta hinnastonsa mukaisesti.
Noutohinta sisältää tavaran noutamisen sovitusta katuosoitteesta. Tilaaja on velvollinen järjestämään
vuokraamansa tavarat sellaiseen noutopaikkaan, mihin kuljettajamme pääse helposti ja turvallisesti
autolla. Tilaaja vastaa tavaroista siihen asti, kunnes Crepperie Oy:n kuljettaja on saapunut paikalle ja
on ilmoittanut tavarat vastaanotetuiksi.
Mikäli tilaaja tilaa erikseen tavaroiden kuljettamisen kuljetusauton viereltä varsinaiseen
käyttökohteeseen tai käyttökohteesta kuljetusautolle, tehdään siirto tilaajan vastuulla ja
korvausvastuulla, jolloin mahdolliset vahingot vuokrakalustolle, kuljetusreitin varrella oleville rakenteille,
pinnoille, esineille, henkilöille tai jollekin muulle osapuolelle, kuuluvat tilaajan kustannettaviksi

Maksu vuokrauksesta

Vuokra- ja panttimaksu on suoritettava etukäteen Crepperie Oy:n tilille niin hyvissä ajoin, että suoritus
näkyy tilillä viimeistään 48 tuntia ennen sovittua toimitusaikaa.

Maksuliikenne tapahtuu seuraavasti:
1.erä
2.erä

varauksen yhteydessä
noutaessa /14 vrk tilaisuuden jälkeen

40%
loput

Viimeisessä erässä luonnollisesti huomioidaan teidän jo etukäteen suorittamanne maksut.
Laskutusta varten tarvitsemme yhtiönne y-tunnuksen tai tilaajan henkilötunnuksen, jonka jälkeen
haemme tarvittaessa luottopäätöksen. Kielteisessä tapauksessa veloitetaan koko tilaus etukäteen.
HUOM! Crepperie Oy ei vastaa tilaajalle mahdollisesti syntyvästä vahingosta, joka aiheutuu, jos tilausta
ei järjestetä maksuepäselvyyksien vuoksi. Sen vuoksi mahdolliset muutokset maksuaikatauluihin on
sovittava hyvissä ajoin ennen tilausta.

Laskutuslisä

Jokaiseen laskun loppusummaan lisätään laskutuslisä, joka on 9,00 euroa sisältäen arvonlisäveron.
Mikäli haluatte välttää laskutuslisän, voitte suorittaa maksut käteisellä tai Visa/Mastercard—korteilla
Crepperie Oy:n toimistolla osoitteessa Aleksis Kiven katu 88, jolloin veloitamme koko tilauksen
yhdessä erässä. Mikäli päädytte käteiskauppaan niin teidän tulee ilmoittaa siitä Crepperie Oy:lle
etukäteen.

Viivästyskorko ja maksuhuomautukset

Viivästyneistä suorituksista perimme korkolain mukaista viivästyskorkoa ja jokaisesta lähetetystä
maksuhuomautuksesta veloitamme kuluttajasaavissa 5€ ja maksuvaatimuksesta joko 14€ (saatava
alle 100€), 24€ (saatava 100€-1000€) tai 50€ (saatava yli 1000€) ja yrityssaatavissa
maksuhuomautuksesta joko 7€ (saatava alle 100€) tai 14€ (saatava yli 100€) ja maksuvaatimuksesta
50€. Viivästyskorot veloitamme erillisellä laskulla ja myös tällöin lisäämme laskutuslisän
loppusummaan.

Tavaroiden palautus

Vuokra-ajan päättyessä vuokraajan tulee palauttaa vuokrakalusto Crepperien varastolle, os. Levytie
2-4, 00880 Helsinki, puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa.
Jos kalusto on noudettu asiakkaan toimesta, tulee tavarat palauttaa samaan varastoon josta vuokraus
on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

Puhdistus

Mahdollisista puhdistuksista veloitamme 50,00€ (sis. alv) / alkava tunti ja minimiveloitus on 50,00€.
Crepperien edustaja arvioi puhdistuksen tarpeen ja käytettävän ajan palautuksen yhteydessä. Mikäli
tällöin todetaan vuokrakaluston tarvitsevan puhdistusta, on asiakas velvoitettu hoitamaan puhdistus
vuokra-ajan puitteissa omalla kustannuksellaan tai maksamaan pantin arvon ylittävät
siivouskustannukset.

Tavaran rikkoutuminen

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan kalustolle/tavaroille aiheutuneet vahingot ja korjauskustannukset.
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana vahingoittuneiden tai kadonneiden tavaroiden ja/
tai osien uushankinnan toimitus- ja käsittelykuluineen.

Vakuutukset

Vuokrakalusto ei ole vakuutettu Crepperien toimesta. Vuokraaja vastaa tarvittaessa vuokrakaluston
asianmukaisesta vakuuttamisesta.

Varauksen purkaminen / siirtäminen tilaajan toimesta eli peruutusehdot

Mikäli perutte kirjallisesti varauksenne, kun vuokra-ajankohdan alkuun on alle 14 päivää, veloitetaan
asiakkaalta 75% kustannuslaskelman arvosta Crepperie Oy:lle taloudellisten menetysten
peittämiseksi. Yli menevältä osalta palautetaan rahat viiden (5) pankkipäivän kuluessa asiakkaan
ilmoittamalle tilille.
Kaikissa tapauksissa tilaus on peruttava kirjallisesti epäselvyyksien välttämiseksi.

Vuokrauksen peruuntuminen Crepperie Oy:n toimesta

Crepperie Oy voi purkaa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti 45 päivää ennen tilausta. Mikäli
Crepperie Oy syystä tai toisesta purkaa sopimuksen irtisanomisajan umpeutumisen jälkeen on tilaajan
esitettävä korvausvaatimus kirjallisesti seitsemän vuorokauden kuluessa tapahtuneesta rikkomisesta
tai purkamisesta ja maksettava korvaus saa nousta enintään jo suoritettujen palkkioiden määrään, ellei
Crepperie Oy järjestä muuta tilalle.
Mikäli vuokrausta ei voida järjestää Crepperie Oy:tä kohdanneen ylivoimaisen esteen (force majeure)
vuoksi (epidemia, sotatila, sähkön-, veden- tai lämmönjakeluhäiriö energia-, vesi- tai muulla laitoksella,
yms. tekijä, johon Crepperie Oy ei itse voi vaikuttaa), palauttaa Crepperie Oy ennakkoon maksetut
rahat pl. peruuntumisesta aiheutuneet välittömät kustannukset.

