Telttavuokrauksen sopimusehdot
OPIMUSEHDOT
1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen
Näitä sopimusehtoja sovelletaan SAMIRENTin (jäljempänä "toimittaja") ja toimittajan omistamien telttojen ja
näiden yhteydessä käytettävien muiden tarvikkeiden vuokraajan (jäljempänä "asiakas") välillä. Lisäksi voidaan
tapauskohtaisesti erillisessä sopimuksessa tai tarjousasiakirjassa sopia näitä sopimusehtoja täydentäviä tai
näistä sopimusehdoista poikkeavia ehtoja.
2. Vuokran kohde
Vuokran kohteena ovat tarjouksessa tai vuokrasopimuksessa erikseen määritellyt toimittajan omistamat teltat ja telttojen käyttöön mahdollisesti liittyvät muut tarvikkeet (jäljempänä "tuotteet"). Tarjouksen antaminen
asiakkaalle ei vielä varaa tuotetta. Tuotteet varataan asiakkaalle toimittajan saatua asiakkaalta tilauksen
sähköpostitse.
3. Vuokra-aika ja vuokra
Vuokra-aika alkaa sinä hetkenä, jolloin tuotteet luovutetaan pystytettynä asiakkaan hallintaan. Vuokra-aika
päättyy tuotteiden purkuun kokonaisuudessaan.
Vuokra määräytyy vuokra-ajalta yksikköhinnan, kappalemäärän tai muun tarjouksessa tai sopimuksessa ilmoitetun laskentaperusteen mukaisesti, ellei kokonaisvuokrasta ole erikseen sovittu.
4. Vuokranmaksu
Maksut suoritetaan käteisellä tai sopimuksen mukaan laskua vastaan, maksuehto on kotitalouksille ja yrityksille 7 päivää. Toimittaja laskuttaa toistuvaismaksut sovituin laskutuskausin etukäteen. Laskuun kohdistuvat
huomautukset on tehtävä viiden päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Jos maksua ei suoriteta viimeistään
eräpäivänä, toimittajalla on oikeus periä 11 prosentin vuotuista viivästyskorkoa. Maksun viivästymisen perusteella toimittajalla on oikeus keskeyttää sopimuksen velvoitteiden täyttäminen. Tästä on ilmoitettava kirjallisesti
asiakkaalle. Jos maksu viivästyy yli 30 päivää, toimittajalla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain,
ellei asiakas aseta hyväksyttävää vakuutta.
5. Toimitus
Toimittaja luovuttaa pystytetyt ja toimintakuntoiset tuotteet sopimuksen mukaisena toimituspäivänä. Jos asiakas toteaa vaurioita tai puutteita tuotteissa, hänen on välittömästi ilmoitettava tästä toimittajalle tarvittavia toimenpiteitä varten. Jos asiakas laiminlyö ilmoituksen, lankeaa vastuu asiakkaalle ja toimittaja on vastuusta
vapaa. Toimittajalla on oikeus viivästyttää toimitusta sääolosuhteiden vuoksi (tuuli, sade, ukkonen).
6. Palautuksen viivästyminen
Asiakas ja toimittaja sopivat yhdessä palautuspäivän, joka kirjataan vuokraussopimukseen. Toimittajalla on
oikeus viivästyttää tuotteiden hakua vuorokaudella, jos sovitun purkupäivän sääolosuhteet ovat huonot.
7. Toimittajan velvollisuudet ja vastuu
Toimittaja vastaa siitä, että tuotteet ovat asiakkaan käytettävissä sovittuna ajankohtana ja että tuotteet ovat
ehjät ja puhtaat. Toimittaja ei vastaa siitä, jos sääolosuhteet tekevät tuotteiden käytön ja näin koko hankkeen
toteuttamisen mahdottomaksi.
Toimittaja ei vastaa tuotteen käytöstä aiheutuneista vahinkotapahtumista henkilöille tai omaisuudelle.
Samirent ei vastaa maakaapelivahingoista maakiiloja asennettaessa. Asiakkaan on selvitettävä maakaapelointi asennuspaikalla.
8. Asiakkaan vastuu
ASIAKAS VASTAA KAIKISTA VUOKRAUSKOHTEILLE TAPAHTUNEISTA VAHINGOISTA VUOKRAAIKANA. Teltan kankaisiin ei saa liimata, niitata tai muuten kiinnittää mitään. Vioittuneet telttakankaat laskutetaan asiakkaalta uushankintahinnasta.
9. Vuokrauksen peruutus
Asiakkaan on peruttava tilauksensa viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen sovittua toimituspäivää.
Myöhemmin tehtävästä peruutuksesta Samirent veloittaa 50% vuokraushinnasta.
10. Jälleenvuokraus
SAMIRENTin vuokrakaluston jälleenvuokraus kolmannelle osapuolelle on kielletty

TURVALLISUUS TELTTOJEN KANSSA
Samirentin vuokrattavat kalustot ovat oikein käytettyinä turvallisia. Vuokraajalla on velvollisuus ilmoittaa
mahdollisista tavaran rikkoutumisista välittömästi Samirentille.
Lue alla olevat turvallisuuteen liittyvät tiedotteet
TUULI
Tuuli on näkymätön vaara. Tuuli voi nostaa teltat irti maasta ja pudotessaan maahan, ihmiset ja kalusto
ovat vaarassa. Riski vahinkoon kasvaa, jos osa teltan seinistä jätetään auki tai oviaukkoja on auki. Samirent asentaa teltan jalkoihin hiekkapainoja tai rautatappeja tuulivaikutuksen minimoimiseksi.
Vuokraajan on erittäin tärkeää sulkea teltan avonaiset ovet ja seinät yö ajaksi tai kun teltat odottavat käyttöä, koska olosuhteet voivat muuttua nopeastikin. Tärkeää on huomioida, että teltat ovat usein
kasattuina samalla paikalla useita päiviä ja olosuhteet Suomen kesässä voivat muuttua nopeastikin.
TULIPALO
Tulipalon vaara on aina otettava huomioon telttojen käytössä. Ennaltaehkäise tulipaloja oikealla toiminnalla.
- Elävä kynttilätuli voidaan korvata esimerkiksi ledikynttilöillä
- Työmaahalogeneillä on erittäin vaikeaa luoda tunnelmavalaistusta ja ne ovat polttavan kuumiakin
- Koristemateriaalit syttyvät yleensä helposti
- Sähkögrilli on siistimpi ja nopeampi kuin hiilitoiminen, eikä tule sytytysnesteen katkua telttaan
- Kaikkien ruoantekovälineiden käyttöohjeita tulee noudattaa
RUOANVALMISTUSVÄLINEET
– Kaikkien lämmin-ja kuumapintaisten ruoanvalmistusvälineden etäisyys telttakankaaseen tulee olla vähintään 60cm.
– Erilliset ”roiskeseinät" suojaa sekä tulelta että likaantumiselta.
– Turvallinen työympäristö on vapaa turhista välineistä ja roskista
– Varmista laitteiden jalustojen kiinnitykset ja maaperän tukevuus.
– Poista syttyvä materiaali laitteiden alta ja niiden välittömästä läheisyydestä
SÄHKÖ
Sähkö on näkymätön vaara. 230 voltin sähkö ja märät / kosteat olosuhteet ovat vaarallinen yhdistelmä.
Käytä sähkölaitteita turvallisesti:
– Kytke ulkona olevat sähkökaapelit aina ja vain ulkopistorasiaan.
– Tarkasta että kaapelit ovat ehjiä ja ne on tarkoitettu ulkokäyttöön.
– Varmista että kaapelit kestävät kuormituksen.
(HUOM! Isot lämmittimet ym. vaativat 2,5mm2 vahvuiset kaapelit)
– Kaapelikelat ja vyyhdet tulee avata > käämi-ilmiö estyy
– Jos mahdollista vältä liitoskohtia ulkona, jos ei, niin suojaa ne sateelta
– Kytke sähköt pois teltoista, jos niitä ei käytetä

HUOM!!! TELTAT OVAT ALUMIINIRUNKOISIA JA JOHTAVAT HYVIN SÄHKÖÄ.
UKONILMALLA NIIDEN KÄYTTÖ ON VUOKRAAJAN VASTUULLA

