AMEDA ELITE-KAKSOISRINTAPUMPUN VUOKRASOPIMUS
Vuokraaja:
Sarjanumero:
_____________________________________________________________________________________
Yleistä
Vuokrattavaan kokonaisuuteen kuuluu rintapumppu, virtajohto, kaksiosainen kotelo ja sen pehmuste sekä
ohje. Pumpun käyttämiseksi tarvitaan lisäksi erikseen tilattava Ameda-pullosarja. Pullosarjaan saa myös
varaosia. Muista tutustua käyttöohjeisiin.
Ameda pumput puhdistetaan ja tarkistetaan jokaisen vuokrauskerran välissä. Mikäli olet tyytymätön
pumpun toimintaan tai sinulla on jotain kysyttävää, ota välittömästi yhteyttä meihin. Neuvomme
mielellämme ja tarvittaessa vaihdamme pumpun, jos sen toiminnassa on vikaa.
Vuokra
Minimivuokra-aikaa ei ole. Kertynyt vuokra laskutetaan pumpun palautuksen yhteydessä tai automaattisesti
puolen vuoden välein. Lasku lähetetään sähköpostitse tilauksen yhteydessä annettuun
sähköpostiosoitteeseen.
Vuokrauksen hintataulukko:
Aloitusvuokra (sis. asiakaspalautuksen)
Vuorokausivuokra
Pantti (kts. lisätiedot kohdasta Pantti)

8,00 €
1,65 €
125,00 €

Toimituskulu määräytyy verkkokauppatilauksen loppuhinnan mukaan.
Pantti
Rintapumpun vuokrahintaan sisältyy pantti, joka maksetaan takaisin pumppukokonaisuuden palauduttua
ehjänä. Pantti ei kata koko pumppukokonaisuuden arvoa. Mikäli pumppu katoaa tai se on vaurioitunut niin
pahoin, ettei pantti kata korjauskustannuksia, on vuokranantajalla oikeus periä vahinko täysmääräisenä
vähennettynä pantin arvolla. Pantti ei ole osa vuokraa.
Lasku ja pantin palauttaminen
Vuokra-aika alkaa verkkotilausta seuraavana työpäivänä ja päättyy, kun pumppu on palautunut
vuokranantajalle. Kertynyt vuokra maksetaan palautuksen yhteydessä tai automaattisesti puolen vuoden
välein. Vuokraajan on maksettava kaikki vuokralaskut eräpäivän mukaisesti. Pantti palautetaan viimeisen
vuokralaskun yhteydessä, kun pumppukokonaisuus on palautunut ehjänä vuokranantajalle. Lasku
lähetetään sähköpostitse tilauksen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen
Pantin palauttamiseksi tarvitsemme tilinumeron, joka tulisi täyttää pumpun mukana tulevalle
palautuslomakkeelle. Lomakkeen voi myös tulostaa rintapumppu.fi-sivustolta. Mikäli sinulla on kysyttävää,
soita, anna palautetta tai lähetä sähköpostia asiakaspalveluumme tilaukset@medi10.fi tai 044 5681115
(arkisin klo 10-15).
Vuokrapumpun palautus
Ameda Elite-vuokrapumppu palautetaan Medi10 Oy:lle postin asiakaspalautuksena pahvilaatikkoon
pakattuna. Kätevintä on säilyttää laatikko, jossa pumppu on saapunut ja palauttaa se siinä. Pumpun vihreää
kuljetuslaatikkoa ei saa käyttää postitukseen eikä siihen saa liimata osoitetarroja tms.
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SOPIMUSEHDOT
Ameda Elite-kaksoisrintapumppu
Vuokrahinta, pantti ja sopimusaika
1. Vuorokausivuokra 1,65 €/vrk (sis. alv 24 %) maksetaan laitteen palautuksen yhteydessä tai automaattisesti
puolen vuoden välein.
2. Pantti 125 € palautetaan pumppukokonaisuuden palauduttua ehjänä. Pantti ei kata koko
pumppukokonaisuuden arvoa. Mikäli pumppu katoaa tai se on vaurioitunut niin pahoin, ettei pantti kata
korjauskustannuksia, on vuokranantajalla oikeus periä vahinko täysmääräisenä vähennettynä pantin
arvolla. Pantti ei ole osa vuokraa.
3. Vuokra-aika alkaa verkkotilausta seuraavana työpäivänä ja päättyy, kun pumppu on vuokranantajan
saatavilla postista. Minimivuokra-aikaa ei ole. Kertynyt vuokra maksetaan pumpun palautuksen
yhteydessä tai automaattisesti puolen vuoden välein.
4. Vuokranantajalla on oikeus laskuttaa vuokra-ajasta jo ennen laitteen palauttamista.
5. Sopimus astuu voimaan sillä hetkellä, kun vuokralleottaja tilaa pumpun.
Yleistä
6. Laitetta ei saa myydä, vuokrata edelleen, lainata, pantata, muutoin luovuttaa tai muulla tavalla hävittää.
7. Vuokralleottaja sitoutuu noudattamaan laitteen käyttöohjeita. Vuokranantaja ei ole vastuussa laitteen
virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
8. Vuokralleottaja sitoutuu huolehtimaan laitteesta parhaalla mahdollisella tavalla.
9. Kaikki pumppua koskevat reklamaatiot on tehtävä välittömästi niiden havaitsemisen jälkeen. Muutoin
reklamaatio-oikeus häviää.
Vahinkotapaukset ja varkaus
10. Vuokralleottajan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle tuotteelle aiheutuneesta vahingosta.
11. Varkaustapauksissa vuokralleottajan on välittömästi tehtävä ilmoitus sekä viranomaisille että
vuokranantajalle. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle tuotteen häviämisestä,
varastamisesta tai sille muulla tavalla aiheutuneesta vahingosta koituvat kulut. Korvaus määräytyy
voimassa olevan hinnaston mukaan.
Tuotteen palautus
12. Pumppu palautetaan Medi10 Oy:lle postin asiakaspalautuksena pahvilaatikkoon pakattuna. Pumpun
vihreää kuljetuslaatikkoa ei saa käyttää postitukseen eikä siihen saa liimata osoitetarroja tms.
13. Vuokralleottaja vastaa pumpun palautuksesta vuokranantajalle.
14. Palauttamatta jääneestä pumpusta vuokralleottaja maksaa voimassaolevan hinnaston mukaisen uuden
tuotteen hinnan. Vuokralleottaja vastaa mahdollisista perimiskuluista.
Sopimuksen irtisanominen
15. Vuokranantaja on oikeutettu irtisanomaan sopimuksen ja tuote on välittömästi palautettava, jos
 vuokralleottaja on antanut vääriä tietoja sopimuksenteon yhteydessä
 sopimusta on rikottu
 tuotetta on kohdeltu huonosti
 vuokralleottaja ei maksa laskutettua vuokraa eräpäivään mennessä
Muut ehdot
16. Sopimusta koskevat ristiriitaisuudet käsitellään vuokranantajan paikkakunnan alioikeudessa.
17. Vuokraamalla pumpun vuokralleottaja sitoutuu noudattamaan tätä sopimusta.
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