HYRESAVTAL BikeAroundTMjDome
HYRA AV

NUMMER

Package Deal jDome:
Tramp enhet och styrenhet (exkl stol), Skärm och Projektor
med stativ och lås, Laptop och programvara med stativ och
lås, matta, internetkabel och transportväska
Övrigt
Avtalsnummer
HYRESPERIOD
Från

År månad dag

Till

År månad dag

Uppsägningstid

Ska ske 90 dagar i förväg

Minimihyra

6 månader

KUND
Verksamhet
Organisations nr.
Besöksadress
Postadress
Land

Sverige

Kontaktperson
Telefon
epost

ANVÄNDARE
Verksamhet
Postadress

Camanio Care AB
Hästholmsvägen 32, plan 6
131 30 Nacka

Telefon +46 8 124 488 55

info@camanio.com

Land

Sverige

Kontaktperson
Telefon
epost

LEVERANTÖR
Verksamhet

CAMANIO CARE AB

Organisations nr.

556761-0307

Postadress

Hästholmsvägen 32, plan6

Land

Sverige

13130 Nacka

Kontaktperson
Telefon
epost
PRISER
(exkl. moms)
Hyra

6000 kronor per månad. Priset gäller hyra i minst 6

Leverans

Frakt tillkommer

Montering

Inkluderat

Utbildning

10 000kr inklusive installation och 2 timmars utbildning för 10

månader. Faktureras i förskott.

personal
Support

Inkluderat fri telefonsupport per månad, vardagar 9-16,
samt alla BikeArounds utskick med inspirationsmaterial
samt fri uppgradering av BikeAround mjukvara

Service

Serviceåtgärder som inte faller under produktgarantin
faktureras 850kr/timme exkl moms

2 (6)

Försäkring

Inkluderat, och begränsar hyresgästens ansvar till en
självrisk om 20.000 kronor

Retur

Enligt Camanio Cares instruktioner och på kundens
bekostnad

Jag har tagit del av de regler och villkor som gäller detta avtal och godkänner
härmed dessa
Ort & datumSignatur
___________________________
Namnförtydligande
______________________________
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1. ALLMÄNNA REGLER
1.1. Detta hyresavtal kan övergå i köp efter 6 alternativt 12 månader enligt
offert.
1.2. Liksom kunden har även Camanio Care rätt att säga upp avtalet med 90
dagars varsel.
1.3. Om kunden underlåter att betala månadsavgift i tid debiteras en ränta
om 10%. Betalar kunden ej vid en andra betalningspåminnelse, har
Camanio Care rätt att återta utrustningen och debitera kunden för
kostnaderna i samband med detta återtagande.
1.4. Eventuella tvister med anledning av detta avtal skall avgöras av svensk
domstol med tillämpning av svensk rätt.

2. KUNDENS ÅTAGANDE
2.1. Det är kundens ansvar att inspektera och påpeka eventuella skador på
utrustningen i samband med leveransen. Skador som inte utgör normal
förslitning kommer att debiteras kunden i samband med att produkten
återlämnas. Kundens ansvar är dock begränsat till en självrisk om 20.000
kronor om inte kunden brutit mot reglerna för nyttjandet eller agerat
oaktsamt eller uppsåtligt.
2.2. Kunden ansvarar för att säkerställa en internetuppkoppling av tillräckligt
hög kapacitet och hantera säkerhet och inloggning till internet. Om
kunden ber om Camanio Cares hjälp med detta debiteras en timavgift
om 850 kronor per timme.
2.3. Kunden ansvarar för att säkerställa strömförsörjning till produkten.
2.4. Kunden ansvarar för att utrustningen handhas enligt av leverantören
givna instruktioner.
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2.5. Kunden har inte rätt att montera ned eller flytta produkten till annan plats
utan leverantörens medgivande och instruktioner.
2.6. Funktionsstörningar ska omedelbart anmälas till leverantören på
support@camanio.com eller telefon +46 08 12 44 88 55. Erforderliga
reparationer, justeringar och ändringar får endast utföras av leverantören
utsedd personal.
2.7. Kunden har under hyrestiden nyttjanderätten till utrustningen enbart för
avsedd användning.
2.8. Tredje part får ej beredas tillfälle eller få tillåtelse att få insyn i
utrustningens tekniska uppbyggnad.
2.9. Kunden ska säkerställa att all relevant information som krävs för att
leverantören ska kunna fullgöra sitt åtagande enligt detta avtal,
överlämnas till leverantören utan onödigt dröjsmål.

3. LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE
3.1. Leverantören ansvarar för att av honom utförd installation är
fackmannamässigt utförd enligt gällande bestämmelser för elektricitet
och mekanisk hållfasthet.
3.2. Leverantören tillhandahåller bruksanvisning samt erforderlig teknisk
dokumentation.

3.3. Leverantören ansvarar för 2 timmars utbildning av verksamhetens
personal vid ett tillfälle. I utbildningen ingår en genomgång av
handhavande och funktion av utrustningen inklusive rengöring, så att
utrustningen kan hanteras säkert och ändamålsenligt. Ytterligare
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utbildning kan erbjudas till en kostnad av 850 kronor per timme plus
reseomkostnader.
3.4. Eventuell uppkoppling mot kundens IT-miljö skall ske i samråd med
kunden. När hyresperioden är avslutad skall leverantören tillsammans
med kunden tillse att den uthyrda produkten och dess tillhörande
mjukvara är tömd på kundens information (t ex patientinformation) som
ägs av kunden och att eventuell leverantörsspecifik mjukvara tas bort ur
kundens IT-miljö.
3.5. Leverantören har inte någon skyldighet att ersätta kunden för dennes
kostnader, inkomstbortfall, tidsförlust eller annan skada till följd av att
kunden varit förhindrad att nyttja produkten under en tid för
serviceåtgärder. Detta innebär dock ingen inskränkning i kunds möjlighet
att vid fel i eller dröjsmål med tjänsten kräva påföljder enligt tvingande
lagstiftning.
3.6. Leverantören ansvarar för att påbörja felsökning på vardagar inom 24
timmar från anmälan.
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