Elma Instruments

Utleie av Instrumenter
Leiekostnader
– Gå inn på vår Web side for oversikt over leiekostnader.
– Leien blir fakturert leietaker umiddelbart etter at enheten(e) er tilbake hos Elma Instruments AS på Haugenstua. Ved langtidsleie blir
leien fakturert kvartalsvis.

Andre kostnader
– Spedisjons- og fraktutgifter faktureres leietaker etter regning.
– Ved returforsendelse skal leietaker betale fraktutgifter.

Leietid
–
–
–
–

Leietiden regnes i dager. Som første leie dag regnes dagen for utlevering eller forsendelse.
Dagen enheten(e) er tilbake hos Elma Instruments AS som siste leie dag.
Det betales leie for alle dager, også søn- og helligdager, offentlige fridager mv.
Dersom ikke instrumentet er returnert senest en uke etter utløpsdato, faktureres tilleggsdagene til full pris.

Bestilling av leie
– Leie av instrumenter bestilles hos Elma Instruments AS tlf. 22 10 42 70 firma@elma-instruments.no

Retur etter leie
– Etter avsluttet leie returneres enheten(e) til Elma Instruments AS slik at instrumentet(ene) blir ontrollert/kalibrert.
– Det er flere måter å sende instrumentet på, avhengig av hvor raskt leietaker ønsker det: Normalt som bedriftspakke eller ekspress overnattpakke.

Kalibrering og service i leieperioden
– Dersom leietaker ønsker akkreditert kalibrering, blir dette fakturert leietaker.
– I leietiden er også eventuell service inkludert. Service som skyldes feil bruk av instrumentet blir belastet leietaker.

Pakking
– I dagleien er medregnet standard emballasje (instrumentkoffert) for vanlig forsendelse.
– Leietakeren plikter imidlertid å gjøre utleier oppmerksom på om utleieenheten(e) kan bli utsatt for forhold som vil sette spesielle krav til
emballasjen, og han må selv bære eventuelle meromkostninger ved ekstra emballering.
– I hele leieperioden og ved retur står leietakeren ansvarlig for at emballasje, merking mv. er fullt ut forsvarlig under de rådende forhold.

Leietakers bruk
– Leietaker plikter å bruke enheten(e) iht. brukermanual. Han plikter å tilse at kun kvalifisert personell tar hånd om enheten(e). Dette for å
sikre at enheten(e) blir behandlet på forsvarlig måte.
– Bl.a. må enhetene ikke utsettes for forhold der temperatur, fuktighet, vibrasjon, korrosive gasser, elektriske felter, stråling m.v. kan forringe brukerverdien.
– Leietakeren må passe på at utleieenheten(e) ikke blir tilsmusset, tilsølt e.l.
– Rengjøring kan bare foretas av leietaker hvis den utføres fagmessig og ikke forringer kalibrering og brukerverdi. Har leietaker ikke sikkerhet for dette, må rengjøringen utføres for leietakers regning av Elma Instruments AS
– Vedlikehold, justering eller reparasjon av utleieenhetene må ikke foretas av leietakeren.
– Tap av utleieenhet eller skader/feil må omgående meldes til Elma Instruments AS

Ansvar mv.
– Leietakers plikt å betale leveringskostnadene bortfaller dersom leietaker ikke kan gjøre bruk av utleieenheten(e) som følge av forsinket
levering som skyldes utleier eller at utleieenheten(e) ved levering er mangelfull(e) eller beskadiget.
– Fra leietaker har mottatt utleieenheten(e) til de blir avgitt og registrert mottatt hos Elma Instruments AS er leietaker ansvarlig for
utleieenheten(e) og må selv koste reparasjon eller nyanskaffelse ved en eventuell skade/tap.
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Elma Instruments

Utleie Instrument
Type:
Leie tid:

Fra:

Til:

Jeg har lest og aksepterer betingelsene.
Firma:

Dato:

Adresse:

Tlf:
E-mail:
Ordre mrk.:

Kontakt person:

Ved endt leieperiode returneres instrumentet til:
Elma Instruments AS
Garver Ytteborgsvei 83
0977 Oslo
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