Utleievilkår
Luftmålingsinstrument MAS-100 Eco
(inkludert lader og instrumentkoffert)
Leietid
1. Leietiden er en arbeidsuke om ikke annet er avtalt. Det vil si at vi sender instrumentet med
Posten over natt ekspress på mandag. Instrumentet må så sendes over natt ekspress tilbake til
oss på torsdag, slik at vi har det på fredag, seinest lørdag. Ved behov kan andre tidspunkt
avtales på forhånd.
Bestilling
2. Bestilling må avtales per telefon, men skal bekreftes via bestillingssidene på nettet
(http://labhandbok.no/bestill-utstyr/ ) eller per e-post (miljolab@unilabs.com).
Utleienhetens stand
3. Vi søker å holde instrumentet i vanlig god bruksmessig stand gjennom regelmessig
kontroll/kalibrering.

Leietakers bruk og transport
4. Leietaker må påse at alle instrukser for bruk av instrumentet blir nøye overholdt, og at
instrumentet blir tatt hånd om på forsvarlig vis. Blant annet må ikke instrumentet utsettes for
forhold der temperatur, fuktighet, vibrasjon, korrosive gasser, elektriske felter, stråling, m.v.
kan foringe bruksverdien.
5. Leietaker må passe på at instrumentet ikke blir tilsmusset. Rengjøring kan bare foretas av
leietaker hvis den utføres fagmessig og ikke forringer kalibrering og bruksverdi. Kan ikke
leietaker utføre dette på en forsvarlig måte, vil nødvendig rengjøring bli utført av oss for
leietakers regning.
6. Vedlikehold, justering, kalibrering eller reparasjon av instrumentet utover det som
brukerveiledningen fra oss tillater, må ikke foretas av leietaker uten at dette er spesielt avtalt
med oss.
7. Ved retur av instrument og prøver er det leietagers ansvar at dette pakkes forsvarlig. Utstyret
må returneres i den emballasjen den ble tilsendt i. Ved transportskader, ta kontakt med
laboratoriet umiddelbart.
Avbestilling
8. Leietaker kan avbestille kostnadsfritt til det gjenstår en uke før avtalt levering. Mottar vi en
avbestilling etter dette, blir leietaker belastet 1/3 av leiesummen.
Ansvar
9. Alle skader eller feil på instrumentet må omgående meldes til oss. Dersom det oppstår en
skade på utstyret ved bruk eller oppbevaring hos leietaker, vil denne holdes økonomisk
ansvarlig for reparasjon eller erstatning av utstyret.
10. Leietakers plikt til å betale leiekostnadene bortfaller dersom leietaker ikke kan gjøre bruk av
instrumentet som en følge av:
a. forsinket utsendelse fra oss
b. at instrumentet ved levering ikke er funksjonsdyktig
c. at leveransen ikke er komplett.
11. Erstatningsansvar kan ikke gjøres gjeldende mot utleier utover det som er nevnt i punkt 10.
12. Vi vil straks gi leietaker beskjed hvis det inntreffer omstendigheter som vil innvirke på leien.
Leietaker har da anledning til å endre eller kostnadsfritt kansellere sin bestilling hvis den
inntrufne omstendighet forårsaker at leietaker ikke kan gjøre bruk av bestillingen som
forutsatt.
Betalingsbetingelser
13. Netto pr 14 dager

