Seadmete hooldusja remondileping Nr
Kuupäev ______________________________

TELLIJA Nimi

Telefon

Aadress

E-post

Käesolev hooldus- ja remondileping (edaspidi Leping) on sõlmitud Tellija ja hooldus ja remonditööde teostaja Movek Grupp OÜ
(reg nr 10635596 aadressiga Tennise 1a, Uuemõisa, Ridala vald, Läänemaa 90401) vahel keda esindavad juhatuse liikmed Heino Uussaar ja
Maarja Uussaar.
I Lepingu osapooled leppisid kokku alljärgnevas
1. Hooldustööde teostaja hooldab paigaldatud seadmeid vähemalt ühe korra kalendriaastas tellija väljakutse või hooldustööde teostaja pakkumise alusel. Seadmete garantiiperioodil on seadmete igaaastane hooldus kohustuslik seadmetele tootmis ja paigaldusgarantii kehtivuse tagamiseks. Teostatud hooldust tõestab hooldustööde akt ja selle alusel esitatud arve tasumine.
2. Hooldaja annab Tellijale konsultatsioone hoolduse ajal ja hooldusevahelistel aegadel muude sidevahenditega seoses seadmete
hoolduse, käsitlemise ja remondiga.
3. Hooldaja remondib Tellija tellimisel seadmeid lähtudes Hooldaja teenuste hinnakirjast mis on toodud Hooldaja kodulehel
www.movekgrupp.com.
II Hooldustööd
1. Hooldaja teostab hooldus ja remonditöid Hooldaja tööaegadel, tööpäevadel 8 .00–17.00
2. Seadmete rikke korral kohustub Hooldaja Tellija väljakutsel rikke kõrvaldamiseks kohale ilmuma 72 tunni jooksul.
3. Seadme hooldaja on kohustatud rikke kõrvaldama kolme tööpäeva jooksul v.a juhtudel kui Seade on muutunud kasutuskõlbmatuks ja nõuab detailide vahetamist või põhjalikku remonti.
4. Hooldaja koostab hooldustööde teostamisel vormikohase akti, kus on toodud hoolduse käigus teostatud tööd, avastatud rikked
ja nende kõrvaldamiseks teostatud tööd. Hooldaja tutvustab Tellijat teostatud töödega, Tellija võib tasu eest tellida Hooldajalt kõiki
küttesüsteemi hooldustöid.
III Töö eest tasumine ja poolte vastutus.
1. Tellija tasub Seadmete igaaastase hoolduse eest tasu, vastavalt www.movekgrupp.com toodud hinnakirjale. Hooldustööde tasule
lisanduvad vajadusel vahetatavate detailide maksumus koos tööga juhul kui seadmele ei kehti või ei kehti enam toote ja paigaldusgarantii.
2. Hooldaja esitab Tellijale arve hooldustööde ning teostatud remonditööde eest tasumiseks maksetähtajaga 10 päeva. Tellija poolt
tasumisega viivitamisel on Hooldajal õigus nõuda viivise tasumist 0,15% viivitatud summast iga kalendirpäeva eest.
3. Tellijal on õigus nõuda Hooldajalt leppetrahvi 0,15% päevas Seadme rikke kõrvaldamisega alustamisega lepingu punkt II/2 viivitamise eest iga viivitatud päeva eest.
IV. Lepingu kehtivus
1. Leping sõlmitakse seadmete paigaldamisel tähtajaga 5(viis) aastat, mis vastab Seadme garantiiajale, muul ajal sõlmitud lepingu
tähtajaks on üks aasta. Juhul kui üks Lepingu pool ei teata teisele poolele üks kuu ennem tähtaja mõõdumist kirjaliku teatega, et ta ei
soovi lepingut pikendada, pikeneb Leping samadel tingimustel 1(ühe) aasta kaupa automaatselt.
2. Mõlemal poolel on õigus leping ennetähtaegselt lõpetada teatades sellest kirjalikult teisele poolele üks kalendrikuu ette.
3. Leping allkirjastatakse reeglina seadmete üleandmise vastuvõtu akti koostamisel. Hiljem sõlmitud lepingud allkirjastatakse hooldustööde teostamisel või digitaalselt e-posti teel.
4. Lepingu pooled informeerivad üksteist koheselt lepingu objekti omandiõiguse, aadressi või lepingu allkirjastanud inimeste volituste muutumisel.
5. Lepinguga seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
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