1.1.2016/MA

SmarStart SSI20/20 Alkolukon vuokrasopimus
Vuokrasopimuksen osapuolet;
Vuokranantajan nimi:

Malux Finland Oy

Osoite:

Työpajatie 13 A

Postinumero ja paikkakunta:

06150 PORVOO

Puhelin:

019 574 5763

Vuokraajan nimi:

Henkilötunnus:

Osoite:
Postinumero ja paikkakunta:
Sähköposti:

Puhelin:

Auton tiedot ja rekisterinumero:
Vuokrasuhde
Asennusliike:

Asennuspäivä:

Irtisanominen: 1 kk, Muista irtisanoa sopimus
ajallaan!

Maksuun liittyvät asiat:
Lukitun alkolukon avauskoodi 50 eur

Tilinavausmaksu 69€ (sis. alv 24%)
Hinta/kuukausi:
(sis. alv 24 %)
Muut ehdot: Maksusuorituksen viivästyessä yli yhden kuukauden vuokranantajalla on oikeus purkaa
sopimus jolloin laite on palautettava vuokranantajalle. Tämän sopimuksen allekirjoituksin vuokraaja
hyväksyy luottotietojen tarkistuksen. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Alkolukko on
Smartstart inc:in omaisuutta. Palauttamattomasta alkolukosta perimme 1500 euroa.
Sopimuksesta tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, josta toinen vuokranantajalle ja toinen vuokraajalle.
Allekirjoittaneet sitoutuvat noudattamaan tätä vuokrasopimusta, sekä vuokranantajan yleisiä vuokra- ja
toimitusehtoja, jotka sopimuksen liitteenä 1.
Päiväys:

Allekirjoitukset ja nimenselvennykset:

Allekirjoittaneet sitoutuvat noudattamaan tätä vuokrasopimusta!

www.smartstart.fi
Malux Finland Oy
PL 69
06151 Porvoo

puh.
fax

(019) 574 5763
(019) 574 5750

alkolukko@malux.fi
etunimi.sukunimi@malux.fi

Y-tunnus:
VAT:

0251330-1
FI02513301
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Yleiset vuokra- ja toimitusehdot

Liite 1

Vuokran maksu: Vuokranmaksu alkaa asennuspäivästä. Vuokrajakso näkyy laskulla. Maksuehto 14 pv.
Laitteesta veloitetaan vuokra täydeltä kuukaudelta. Vuokrasopimus solmitaan asiakkaan tarpeen mukaan.
Vuokranantajalla on oikeus veloittaa vuokraajalta ylimääräinen yhden kuukauden vuokra, mikäli sopimus
vuokralaisesta johtuvasta syystä puretaan sopimuskauden aikana. Sopimuksen irtisanomisaika on 1 kk.
Tilinavausmaksu sisältää käsittelykulut. (Lisätietoja 019 574 5763 tai alkolukko@malux.fi)
Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jona kirjallinen irtisanomisilmoitus vastaanotettiin.
Jos esim. toimitat irtisanomisilmoituksen vuokranantajalle marraskuun viimeisenä päivänä, kuukauden pituinen
irtisanomisaika alkaa siitä samasta päivästä. Jos taas laitat irtisanomisilmoituksen postiin, ja se saapuu
vuokranantajalle vasta joulukuun ensimmäisenä päivänä, irtisanomisaika lasketaan vasta joulukuun viimeisestä
päivästä alkaen. Vuokraa on siis maksettava irtisanomispäivästä seuraavan kokonaisen kuukauden loppuun asti.
Väärinkäyttö: Vuokranantaja on velvoitettu ilmoittamaan kaikista alkolukon väärinkäytöistä ja lokitiedoista
ilmenevistä rikkeistä viranomaisille.
HYVÄ TIETÄÄ! Vuokrasuhteen alkamispäivä on sama kuin asennuspäivä. Lasku lähetetään aina jälkikäteen yhden
kuukauden täyttyessä. Tuomion pituudesta voit halutessasi ilmoittaa lähettämällä sähköpostia
alkolukko@malux.fi tai soittamalla meille. Alkolukko lähetetään asentajalle vasta kun vuokrasopimukset on
palautunut postissa, sen jälkeen palautamme yhden kappaleen Maluxin edustajan allekirjoituksella.
Asennus: Asennusliike suorittaa alkolukon asennuksen vasta sen jälkeen kun Malux Finland Oy on saanut haltuunsa
molemmat allekirjoitetut vuokrasopimukset. Palautathan molemmat kappaleet välittömästi kiitos.
Vuokranantajan vastuu ongelmatilanteissa: Malux Finland Oy ei vastaa välillisistä, taloudellisista tai ennalta
arvaamattomista vahingoista, kuten puhelin- ja matkakuluista tai ansionmenetyksistä. Teknisestä viasta johtuvan
kulun korvaus rajoittuu ainoastaan auton hinauskustannukseen lähimpään asennusliikkeeseen, edellyttäen että
vuokranantaja pystyy varmistamaan että kyseessä oli tekninen vika. Ilmoita siis havaituista laitevioista
välittömästi niiden sattuessa!
Vuokraajan vastuu: Vuokraajan vastuulla on seuraavat asiat;
- lukea käsikirjan ohjeet tarkasti, ja toimia ohjeen mukaisesti
- asennusaikojen tilaaminen asennusliikkeeltä
- huoltoaikojen tilaaminen asennusliikkeeltä
- ensisijainen yhteydenotto asennusliikkeeseen mahdollisissa ongelmatilanteissa
- vuokran maksu ajallaan
väärinkäytöt sekä laiminlyönnit ovat vuokraajan vastuulla

www.smartstart.fi
Malux Finland Oy
PL 69
06151 Porvoo

puh.
fax

(019) 574 5763
(019) 574 5750

alkolukko@malux.fi
etunimi.sukunimi@malux.fi

Y-tunnus:
VAT:

0251330-1
FI02513301

1.1.2016/MA

Yleiset vuokra- ja toimitusehdot

Liite 1

Vuokran maksu: Vuokranmaksu alkaa asennuspäivästä. Vuokrajakso näkyy laskulla. Maksuehto 14 pv.
Laitteesta veloitetaan vuokra täydeltä kuukaudelta. Vuokrasopimus solmitaan asiakkaan tarpeen mukaan.
Vuokranantajalla on oikeus veloittaa vuokraajalta ylimääräinen yhden kuukauden vuokra, mikäli sopimus
vuokralaisesta johtuvasta syystä puretaan sopimuskauden aikana. Sopimuksen irtisanomisaika on 1 kk.
Tilinavausmaksu sisältää käsittelykulut. (Lisätietoja 019 574 5763 tai alkolukko@malux.fi)
Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jona kirjallinen irtisanomisilmoitus vastaanotettiin.
Jos esim. toimitat irtisanomisilmoituksen vuokranantajalle marraskuun viimeisenä päivänä, kuukauden pituinen
irtisanomisaika alkaa siitä samasta päivästä. Jos taas laitat irtisanomisilmoituksen postiin, ja se saapuu
vuokranantajalle vasta joulukuun ensimmäisenä päivänä, irtisanomisaika lasketaan vasta joulukuun viimeisestä
päivästä alkaen. Vuokraa on siis maksettava irtisanomispäivästä seuraavan kokonaisen kuukauden loppuun asti.
Väärinkäyttö: Vuokranantaja on velvoitettu ilmoittamaan kaikista alkolukon väärinkäytöistä ja lokitiedoista
ilmenevistä rikkeistä viranomaisille.
HYVÄ TIETÄÄ! Vuokrasuhteen alkamispäivä on sama kuin asennuspäivä. Lasku lähetetään aina jälkikäteen yhden
kuukauden täyttyessä. Tuomion pituudesta voit halutessasi ilmoittaa lähettämällä sähköpostia
alkolukko@malux.fi tai soittamalla meille. Alkolukko lähetetään asentajalle vasta kun vuokrasopimukset on
palautunut postissa, sen jälkeen palautamme yhden kappaleen Maluxin edustajan allekirjoituksella.
Asennus: Asennusliike suorittaa alkolukon asennuksen vasta sen jälkeen kun Malux Finland Oy on saanut haltuunsa
molemmat allekirjoitetut vuokrasopimukset. Palautathan molemmat kappaleet välittömästi kiitos.
Vuokranantajan vastuu ongelmatilanteissa: Malux Finland Oy ei vastaa välillisistä, taloudellisista tai ennalta
arvaamattomista vahingoista, kuten puhelin- ja matkakuluista tai ansionmenetyksistä. Teknisestä viasta johtuvan
kulun korvaus rajoittuu ainoastaan auton hinauskustannukseen lähimpään asennusliikkeeseen, edellyttäen että
vuokranantaja pystyy varmistamaan että kyseessä oli tekninen vika. Ilmoita siis havaituista laitevioista
välittömästi niiden sattuessa!
Vuokraajan vastuu: Vuokraajan vastuulla on seuraavat asiat;
- lukea käsikirjan ohjeet tarkasti, ja toimia ohjeen mukaisesti
- asennusaikojen tilaaminen asennusliikkeeltä
- huoltoaikojen tilaaminen asennusliikkeeltä
- ensisijainen yhteydenotto asennusliikkeeseen mahdollisissa ongelmatilanteissa
- vuokran maksu ajallaan
- väärinkäytöt sekä laiminlyönnit ovat vuokraajan vastuulla

www.smartstart.fi
Malux Finland Oy
PL 69
06151 Porvoo

puh.
fax

(019) 574 5763
(019) 574 5750

alkolukko@malux.fi
etunimi.sukunimi@malux.fi

Y-tunnus:
VAT:

0251330-1
FI02513301

