Telias villkor för uthyrning av utrusting

Tillämpning av leveransvillkor.
Dessa villkor tillämpas på Telia Finland Oyj:s eller dess dotterbolags (nedan Telias) leveranser av utrustningar uthyrda
till kunder eller tjänstrelaterade utrustningar till lokaliteter anvisade av kunder. Dessutom tillämpas Telias allmänna villkor
för leverans av tjänster till företagskunder i de delar de inte är
stridiga med dessa villkor.

1

Hyra, leverans av utrustning och fördrögning av leverans

1.1

Hyra för utrustning.
Kunden är skyldig att betala den hyra som har avtalats för användning av utrustningen.

1.2

Leverans av utrustning.
Telia handhar transport och försäkring av utrustningen till bestämmelseorten (leveransvillkor CIP, Incoterms 1990). Leverans av installation avtalas särskilt.

1.3

Fördröjd leverans av utrustning.
Om leveransen av utrustning hyrd till kunden fördröjs orsakad
av Telias oaktsamhet har kunden rätt att som gottgörelse få
befrielse från en månads hyra för utrustningen för varje påbörjad period om två (2) veckor, med vilken fördröjningen
överskrider fyra (4) veckor. Maximibeloppet för gottgörelse av
kunden för Telias fördröjning är tre (3) hyresfria månader eller
7,5 % av värdet på den fördröjda leveransen, beroende på
vilkendera summan är mindre. Kunden kan kräva leverans av
Telia inom en skälig tilläggstid, om kunden har rätt att få den
största gottgörelsen enligt föregående stycke. Om Telia inte
levererar utrustningen inom denna tilläggstid har kunden rätt
att häva avtalet för den fördröjda utrustningens del. Dessutom
har kunden rätt att häva avtalet för sådan utrustning som inte
i väsentliga delar kan användas för det avsedda ändamålet
utan den fördröjda utrustningen. Telia är inte skyldig att betala andra än de här i punkt 1.3 bestämda ersättningarna på
grund av fördröjd leverans av utrustning eller därav orsakad
hävning av avtal eller andra följder därav. Kunden har inte rätt
till gottgörelse eller hävning av avtal om han utan tilläggskostnad har fått en motsvarande utrustning eller om kunden inte
kan visa att fördröjningen har orsakat honom skada.

1.4

Kontroll av hyresobjektet.
Genom att underteckna avtalet försäkrar kunden att han har
kontrollerat utrustningen och de uppgifter han har fått och att
utrustningen och dess egenskaper motsvarar de krav som
kunden har på utrustningens livslängd, egenskaper och skick.

2

Användning och underhåll av utrustningen

2.1

Användning av utrustningen.
Kunden är skyldig att sköta utrustningen omsorgsfullt och använda utrustningen bara för dess normala användningsändamål. Kunden får använda utrustningen bara på den plats som
har överenskommits i avtalet. Kunden får inte fl ytta utrustningen utan föregående skriftligt samtycke av Telia.

2.2

Service och underhåll av utrustningen.
Kunden är skyldig att läsa in sig på utrustningens bruksanvisningar samt service- och garantivillkor samt se över och använda utrustningen enligt de anvisningar som givits. Kunden
svarar på egen bekostnad för underhåll, service och reparation av utrustningen samt för byte av slitna, förstörda eller försvunna delar mot nya delar enligt Telias anvisningar. Reserveller bytesdelar som kopplats till utrustningen övergår i Telias
ägo. Telia svarar för service och underhåll av utrustningen
bara om kunden har avtalat särskilt om det med Telia.

2.3

Ansvar för skador orsakade av utrustningen.
Kunden svarar ensam för alla skador på person, föremål eller
förmögenhet som orsakas av utrustningen oberoende av vem
eller vad som skadas.

3

Äganderätten till utrustningen och tryggande av
Telias rättigheter

3.1

Äganderätt.
Utrustningen är Telias egendom, vilket Telia märker utrustningen med på lämpligt sätt. Märkningen får inte avlägsnas
från utrustningen.

3.2

Begränsning av kundens bestämmanderätt.
Kunden har inte rätt att sälja, byta, pantsätta, donera, hyra eller på annat sätt överlåta utrustningen.

3.3

Särskiljande av utrustning.
Kunden skall placera utrustningen så att den bevarar sin karaktär av lös egendom. Utrustningen får inte placeras eller
monteras så att den blir beståndsdel eller tillbehör i en fastighet, byggnad eller något annat föremål.

3.4

Verkställighetsåtgärder.
Om myndigheterna börjar mäta ut utrustning eller om säkerhetsåtgärder riktas mot utrustning på grund av kundens skulder eller ansvar är kunden skyldig att omedelbart meddela
myndigheten om Telias äganderätt. Kunden skall dessutom
omedelbart meddela Telia om myndigheternas avsedda eller
utförda åtgärder. Om Telia i ovannämnda fall blir åsamkad
kostnader för att Telia syftar till att bevara sina rättigheter är
kunden skyldig att ersätta sådana kostnader.

3.5

Anmälningsplikt.
Kunden skall omedelbart meddela Telia om kunden hotas av
konkurs, skuldsanering eller någon annan åtgärd som avsevärt påverkar kundens betalningsförmåga.

3.6

Kontrollrätt.
Telia eller Telias representant har alltid rätt att granska utrustningen när Telia så önskar. Granskningen skall utföras så, att
det inte orsakar kunden avsevärd olägenhet.

4

Ersättande utrustning, ändringar av utrustningen
och tillägg

4.1

Ersättande utrustning.
Telia har när som helst rätt att ersätta den avtalsenliga utrustningen med annan utrustning. Den ersättande utrustningen
skall uppfylla de avtalsenliga kraven och utrustningens kapacitet skall vara minst lika stor som den ursprungliga utrustningens. Telia skall meddela kunden att utrustningen kommer
att ersättas.

4.2

Ändringar i utrustningen.
Telia har rätt att göra sådana ändringar i utrustningen före leveransen som förbättrar dem eller som inte avsevärt påverkar
funktionen. Kunden har inte rätt att göra ändringar i utrustningen utan Telias skriftliga samtycke.

5

Förstörd och skadad utrustning

5.1

Skador.
Ansvaret för utrustningen enligt riskfördelning går över till
kunden när utrustningen har överlåtits och ligger på kunden,
tills avtalet har upphört och utrustningen har återförts till Telias besittning. Om utrustningen eller delar av dem skadas så,
att den inte kan repareras, förstörs eller annars förloras skall
kunden omedelbart meddela om det skedda till Telia. Om utrustningen skadas, förstörs eller förkommer befriar detta inte
kunden från betalning av hyra och andra förpliktelser som
gäller avtalet.

5.2

Skadeståndsskyldighet.
Om utrustningen förstörs eller skadas så, att den inte kan repareras eller annars går förlorad är kunden skyldig att betala
Telia förfallna obetalda hyror och andra avgifter som grundar
sig på avtalet. Dessutom är kunden skyldig att betala Telia
nedan i punkt 7.2 fastslaget skadestånd, dock minst utrustningens värde vid tidpunkten för skadan.

6

Överföring av hyresavtalet

6.1

Telias överföringsrätt.
Telia har rätt att överföra sina hyresfordringar och äganderätten till den uthyrda utrustningen till en tredje person, som har
rätt att överföra den vida re. Kunden är skyldig att betala alla
hyror till cessionarien när han har fått meddelande därom.

7

Hävning av avtalet

7.1

Rätt till hävning.
Utöver det som sagts i punkt 12.3 i allmänna villkor för leverans av Telias tjänster till företagskunder om Telias rätt att
häva avtal har Telia rätt att helt eller delvis häva ett hyresavtal eller ett avtal om tjänsterelaterad, till kunden levererad utrustning och ta utrustningen i besittning genast om
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7.1.1 hyresavgiften är fördröjd mera än tjugo (20) dagar efter
förfallodag,
7.1.2 kunden sköter inte utrustningen avtalsenligt,
7.1.3 kunden förbjuder Telia eller dess representant att kontrollera utrustningen,
7.1.4 utrustningen är förstörd,
7.1.5 Telia har enligt punkt 11.2 i allmänna villkor för leverans
av Telias tjänster till företagskunder rätt att stänga tjänsten eller
7.1.6 kunden använder utrustningen för olagligt ändamål eller
annars bryter mot villkoren i detta avtal på ett grundläggande
sätt.
7.2

Skadeståndsskyldighet.
Om avtalet upphör mitt i en avtalsperiod av någon annan än
Telias orsak är kunden skyldig att betala Telia utöver de redan förfallna hyrorna och andra avtalsbaserade avgifterna
7.2.1 kostnaderna för att ta tillbaka, sälja och på nytt hyra ut
utrustningen och andra kostnader orsakade av att avtalet
upphör, samt
7.2.2 avgifter och andra förpliktelser för utrustningen och användningen av den som kunden enligt lag eller detta avtal är
ansvarig för och som Telia som ägare till utrustningen eller
annars när avtalet upphör blir tvungen att betala, samt
7.2.3 skadeståndsbeloppet, som uträknas så att från nuvärdet av den egentliga hyresperiodens icke-förfallna hyror avdras det försäljningspris som Telia fått för utrustningen eller
nuvärdet som ligger till grund för de nya hyrorna när Telia hyr
ut utrustningen på nytt. Nuvärdet räknas på basis av Finlands
Banks vid var tid fastslagna referensränta, eller om utgivningen av denna ränta upphör, enligt någon annan offi ciell
räntesats. Skadeståndet förfaller till betalning när så krävs.
Kunden är förpliktigad att betala 16 % eller högre dröjsmålsränta enligt räntelagen för den tid som förlöper mellan den
dag avtalet upphör och dagen för betalning av skadeståndet.

8

Återlämning av utrustningen

8.1

Upphörande av avtalet.
Telia tillser nedmontering och hämtning av utrustningen efter
avtalets slut på kundens bekostnad. Om den tjänst som utrustningen hör samman med stängs eller om tjänsteavtalet
sägs upp eller hävs har Telia rätt att omedelbart hämta utrustningen från kundens lokaliteter. Kunden är skyldig att återlämna utrustningen i normalt funktionsskick med beaktande
av användningstiden. Om utrustningens funktionsskick inte
motsvarar det normala har Telia rätt att återställa utrustningen i ovannämnda skick på kundens bekostnad.

9

Leveransvillkorens ikraftträdande

9.1

Leveransvillkorens ikraftträdande.
Dessa leveransvillkor träder i kraft 1.2.1999 och gäller tillsvidare. De ersätter allmänna leveransvillkor för Telia Ab:s dataoch medietjänster för företagskunder som trädde i kraft
1.1.1998 vad gäller villkoren för anordningshyra. Dessa villkor
tillämpas också på de avtal som tecknats innan dessa leveransvillkor trädde i kraft.

9.2

Ändringar i leveransvillkoren.
Telia kan ändra dessa leveransvillkor. Kunden meddelas om
nya leveransvillkor genom kundmeddelanden eller annars
skriftligt minst en månad innan de träder i kraft. När villkoren
har ändrats till skada för kunden har kunden rätt att inom en
månad efter meddelandet häva avtalet utan iakttagande av
uppsägningstid.

