HINNASTO / KUNDPRISLISTA • JP VUOKRASUOJAPEITE / JP HYRPRESENNING
Hinnat ovat voimassa 30.9.2019 saakka • Prislistan gäller till och med 2019-09-30

Vuokrausta koko maassa asiamiehen kautta

Uthyrning i hela landet via ombud

Meidän asiamieheltämme vuokraatte puhtaita ja laadukkaita peitteitä. Sinettinauha
takaa teille asiakkaana, että peiteemme ovat uushuollettuja. Turvallisuuttasi ajatellen ovat kaikki JP Vuokrasuojapeiteet liekkisuojakäsiteltyjä. Ainutlaatuinen porrastettu
päivävuokramme takaa sinulle asiakkaana, että maksat aina alhaisimman mahdollisen
hinnan peiteen käyttöajasta riippumatta.

Hos våra ombud hyr ni alltid hela och rena kvalitetspresenningar. Plomberingsbanden
garanterar er som kund att presenningarna är nyrekonditionerade. Alla JP Hyrpresenningar
är flamskyddade. Vår unika stafflade dagshyra gör att du som kund alltid betalar lägsta
möjliga pris oavsett hur länge du hyr presenningen.
********** Arvonlisävero lisätään. / Mervärdesskatt tillkommer. **********

Koko / Storlek
Peittoala /
Pituus x leveys / Bredd x Längd Täckyta

Aloitusmaksu /
Startavgift

Päivävuokra / Dagshyra
Päivä/Dag 1-30 Päivä/Dag 31-90 Päivä/Dag 91-180 Päivä/Dag 181-

Huoltomaksu* /
Rekondavgift*

Vuokrasuojapeite /
Hyrpresenning 5x7 m

35 m2

28,90 €

0,69 €

0,64 €

0,60 €

0,56 €

21,00 €

Eristematto /
Isolermatta 3x5 m

15 m2

46,50 €

1,56 €

1,44 €

1,34 €

1,24 €

0,00 €

*) Jos vauriot, kulumat johtavat lisäpesuun tai peitteen hylkäämiseen tarkastuksemme johdosta pidätämme oikeuden 90 päivän kuluessa palautuksen jälkeen laskuttaa asiakasta voimassa
olevan hinnaston mukaan. Karsitun / tuhoutuneen korvaushinta, Lunastus:

260,00 €. Lisäpesu: 39,65 €. Arvonlisävero lisätään. Laskutusmaksua ei tule lisäksi. Kaikki vuokraukset suori-

tetaan vuokrasopimuksen ensisivulla olevin vuokraehdoin.
*) Om skadorna föranleder extra tvätt eller kassering enligt vår besiktning förbehåller vi oss rätten att inom 90 dagar efter återlämnandet fakturera kunden enligt gällande prislista. Ersättning
förstörd, Inlösen:

260,00 €. Extra tvätt: 39,65 €. Mervärdesskatt tillkommer. Ingen faktureringsavgift tillkommer. All uthyrning sker till uthyrningsvillkor angivna på uthyrningskontraktet.

Peitteen vuokraus:

Utlämnad hyrpresenning:

Peitteen palautus:

Återlämnad hyrpresenning:

Vuokrauksen alkaessa aloitusmaksu laskutetaan heti, jonka jälkeen päivävuokraa laskutetaan juoksevasti siihen asti kunnes peite palautetaan.
Kiinteä huoltomaksu laskutetaan palautuksen yhteydessä voimassa olevan hinnaston
mukaan. Kaikki vuokrapeiteet tarkastetaan saapuessaan JP huoltokeskukseen, jonka jälkeen vauriot, kulumat ja pesuaste merkitään tarkastusraporttiin. Jos vauriot, kulumat
johtavat lisäpesuun tai peitteen hylkäämiseen tarkastuksemme johdosta pidätämme
oikeuden 90 päivän kuluessa palautuksen jälkeen laskuttaa asiakasta voimassa olevan
hinnaston mukaan.

Karsittu tai hävinnyt vuokrapeite:

Peite, joka suurten vaurioiden, pesemättömissä olevan lian, maalin, tervan jne. vuoksi
joudutaan karsimaan tai joka on hävinnyt käytössä, laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaan.

Vid utlämnandet faktureras startavgiften direkt, därefter månadsfaktureras dagshyrorna
fortlöpande tills dess att presenningen är återlämnad.
En fast rekonditioneringsavgift tas ut vid återlämnandet enligt gällande prislista. Alla hyrpresenningar besiktigas vid ankomst till JP-rekonditioneringscenter varvid skador, slitage
och tvättgrad noteras i en besiktningsrapport. Om skadorna föranleder extra tvätt eller
kassering enligt vår besiktning förbehåller vi oss rätten att inom 90 dagar efter återlämnandet fakturera kunden enligt gällande prislista.

Kasserad eller förkommen hyrpresenning:

Presenning som på grund av stora skador, kraftig nedsmutsning, färg, tjära och liknande,
eller som har förkommit faktureras enligt gällande prislista.

