WAT T BI K E H Y R E S V I L L K O R FÖR PRI V AT BR UK

Fyll i dina uppgifter nedan, signera och skicka in till oss. Du kommer sedan att få en bekräftelse på att vi
mottagit ditt avtal.
När vi mottagit ditt avtal skickar vi ut en faktura till dig. Startavgiften innefattar hyra
i 3 månader. 6 månaders bindningstid. 2 månaders uppsägningstid. Frakt tillkommer om inte kund själv
hämtar från vårt lager i Jönköping. Om du väljer faktura istället för autogiro tillkommer en kostnad på
31 kr/månaden.
Så fort vi tagit emot din betalning så skickar vi en Wattbike till dig.
Se nästa sida för mer info om hyresavtalet.

Wattbike Pro

795 kr/mån, startavgift 2385 kr (3 mån)

Wattbike Trainer

795 kr/mån, startavgift 2385 kr (3 mån)

Namn/betalare

Personuppgifter

Adress

Postadress

Telefon

Mobiltelefon

E-mail

Bankuppgifter för automatiska månadsbetalningar från månad 4 och framåt.

Banknamn och ort

Clearingnummer

Kontonummer

Ort/Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Concept Motion AB
Huskvarnavägen 78
554 54 Jönköping
Tel: 036 – 39 57 57

B.g. 5571-6518
Org. Nr: 556571-8136
Bolaget innehar F-skattesedel
Styrelsens säte : Jönköping

WAT T BI K E H Y R E S V I L L K O R FÖR PRI V AT BR UK

§1 Hyresavtalets omfattning
Avtalet gäller uthyrning av produkt som
specificerats på avtalets framsida, nedan kallat
hyresobjektet. Under hyrestiden förblir
hyresobjektet Concept Motion AB:s egendom.
§2 Hyrestid och uppsägning
Hyresavtalet gäller minst 6 månader. Om det inte
sägs upp av någon av parterna senast 2 månader
före hyrestidens utgång, förlängs avtalet månadsvis
och gäller tills vidare. Efter den ursprungliga
hyrestiden utgång har båda parter rätt att utan
särskilda skäl säga upp avtalet till upphörande.
Uppsägning får göras till den förfallodag som
inträffar närmast efter 2 månader efter uppsägning.
Meddelande om uppsägning skall lämnas skriftligen
till motparten.
§3 Ändring av månadsbetalningen.
Månadsavgiften är fast fram till nästkommande
årsskifte efter hyresavtalets startdatum. Därefter
justeras avgiften med två (2)% per kalenderår för
kompensation för ökade servicekostnader samt
inflation. Höjs mervärdesskatten får hyran höjas i
motsvarande mån fr.o.m. följande förfallodag. Sänks
mervärdesskatten skall hyran sänkas i motsvarande
mån fr.o.m. följande förfallodag.
§4Betalningochdröjsmålsränta
3 första månadshyrorna betalas i förskott som
startavgift och föreligger förskottsbetalningen med
ett erbjudande eller rabatt som avviker från
ordinarie månadshyra kan du som kund endast
utnyttjas detta erbjudande eller rabatt vid första
hyrestillfället. Månadsbetalningen skall erläggas i
förskott enligt vad som anges på kontraktets
framsida. Dröjer kunden med att erlägga
månadsbetalning utöver överenskom-men
tidpunkt, utgår dröjsmålsränta från förfallodagen (2
% per månad). För varje förseningstillfälle, som
föranlett betalningspåminnelse, tar Concept Motion
AB en administrationsavgift med 50 kr.
§5Kundens rättighetervid funktionsfel på
hyresobjektet.
Uppstår funktionsfel på hyresobjektet, åligger det
kunden att anmäla felet till Concept
Träningsredskap. Kunden har rätt till avdrag på hyran
from dagen efter felanmälan t.o.m. dagen innan
kunden har ett fullgott hyresobjekt. Hyresavdraget
per dag uppgår 1/30-del av gällande månadshyra.
§6 Skador på grund av olyckshändelse och dyl.
Kunden har vårdnadsansvar för hyresobjektet under
hyrestiden. Avtalet förutsätter därför att kunden
har en hemförsäkring som skyddar hyresobjektet
mot stöld, brand och annan skada, som normalt
omfattas av en hemförsäkring. Utfallet av en sådan
försäkring på grund av skada på hyresobjektet skall
tillkomma Concept
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Motion. Om kunden är rörelseidkare eller annan
som hyr hyresobjektet för annat bruk än privat, skall
hyresobjektet genom kundens försorg vara
försäkrat genom företagsförsäkring som tillfullo
motsvarar samma villkor som en hemförsäkring
enligt föregående stycke.
§7Kundens ansvar
Kunden ansvarar för att hyresobjektet vårdas väl och
att utrustningen efter installation är ansluten till rätt
driftspänning (gäller endast elanslutna redskap). Har
kunden själv installerat hyresobjektet, ansvarar
kunden för att installationen utförts riktigt och att
hyresobjektet anslutits till rätt driftspänning. Kunden
får inte, även om kunden är tekniskt kunnig göra
ingrepp i hyresobjektet eller låta annan än av
Concept Motion AB utsedd person utföra
reparationen av det. Skadas hyresobjektet eller går
det förlorat på grund av att kunden bryter mot sina
skyldigheter enligt denna paragraf, har Concept
Motion AB rätt till skadestånd, om inte kunden gör
sannolik, att skadan inte beror på vårdslöshet av
kunden själv, av medlem av kundens familj eller av
annan som med kundens medgivande vistats på
installationsplatsen.
§8 Concept Motion AB:s rätt till hävning. Concept
Motion AB har rätt att omedelbart häva hyresavtalet
och återfå hyresobjektet om:
1. Kunden dröjt med erläggande av hyran utöver
1 månad efter förfallodagen.
2. Kunden upprepade gånger dröjt med
betalningen utöver överenskommen tid.
3. Kunden överlåter, pantsätter, i sin tur hyr ut
hyresobjektet, lånar ut det för användning utanför
installationsplatsen eller vanvårdar det.
4. Concept Motion AB:s rätt till hyresobjektet är i
fara eller betydande risk för värdeminskning
utöver normal förslitning föreligger.
§9 När avtalet upphör
Efter uppsägning av hyresavtalet skall kunden vid
hyrestidens utgång återbörda hyresobjektet till
Concept Motion, om ej annat överenskommet.
§10 Tillgång till hyresobjektet
Concept Motion AB har rätt att med skäligt varsel få
tillgång till hyresobjektet för att i enlighet med
hyresavtalet utföra service, byta ut eller hämta
hyresobjektet.
§11 Överlåtelse
Concept Motion AB har rätt att överlåta samtliga sina
rättigheter enligt detta avtal, inklusive rätten till det
uthyrda objektet, på tredje man. Överlåter Concept
Motion AB sina rättigheter enligt detta avtal på
tredje man, skall Concept Motion AB informera
kunden om detta. Kunden får inte överlåta sin
hyresrätt enligt detta avtal på tredje man.
§12 Tvist
Tvist som gäller tolkning eller tillämpning av dessa
bestämmelser skall parterna i första hand försöka lösa
genom överenskommelse. Om parterna inte enas kan
tvisten prövas av allmänna reklamationsnämnden
eller
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av allmän domstol.
§13 Betalningsmottagare
Concept Motion AB medgivande för
autogirouttag omfattar endast hyresinbetalningar
avseende Concept Motion AB. Jag medger
härmed att uttag får göras det angivna
bankkontot på begäran av och för överföring till
Concept Motion AB. Uttag för göras tidigast på
betalningens förfallodag. Banken är inte skyldig
att pröva behörigheten av begärda uttag eller att
särskilt avisera mig om gjorda uttag. Jag
förbinder mig gentemot så väl Concept Motion
AB som banken att hålla tillräckligt belopp
tillgängligt på kontot senast på betalningens
förfallodag. Vid försummelse härvidlag förbinder
jag mig att på uppkommande skuldsaldo till
banken utge ränta och /eller avgift enligt av
banken vidvar tid generellt tillämpade grunder.
Uttag från kontot får göras månadsvis enligt
tecknat hyresavtal. Om jag ej medger uttaget
skall jag omedelbart och senast fem bankdagar
före förfallodagen underrätta Concept Motion
AB. Sådan underrättelse skall också kunna
lämnas till banken. Ovanstående medgivande
gäller tillsvidare och upphör fem dagar efter det
att återkallelse av detta medgivandegjorts hos
Concept Motion AB.

· Frakt tillkommer om inte kund själv hämtar från våra
nationella lager i Jönköping.
· Kortaste hyrestid är sex månader.
· Ev. returfrakt betalas av kunden om inte kund själv
lämnar till våra lager.
· Uppsägningstiden är två månader.
· Hyran kan faktureras istället för autogiro. Kostnad
31:-/månad
· Redskapen kan när som helst köpas loss, ni får
tillgodoräkna er 30% av erlagda hyra. (Dock kan maximalt
tillgodoräknat belopp uppgå till 50% avaktuellt köppris).
· Samtliga priser är angivna inkl. moms.
· Cykeln levereras med omonterade stödfötter, sadel,
styre, pedaler och dator.

