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Medical Fitness i Göteborg

Hyresavtal Privatkund Nr:…

Hyresobjekt

Månadsavgift

Startavgift

TENStem Eco Basic–TENS/Smärtlindring

170,00 kr / månad

510,00 kr

sn:

Cefar Basic – TENS/Smärtlindring

230,00 kr / månad

690,00 kr

sn:

Cefar Femina

– TENS/Smärtlindring

200,00 kr / månad

600,00 kr

sn:

Cefar Primo Pro – TENS/Smärtlindring

260,00 kr / månad

780,00 kr

sn:

Cefar TENS– TENS/EMS/Akup

290,00kr/ månad

870,00 kr

sn:

Schwa-Medico – Sporecup/ Tens-EMS

240,00 kr / månad

720,00 kr

sn:

Schwa-Medico – UroStim2/Inkontinens

260,00 kr / månad

780,00 kr

sn:

Armcykel Oxy 1

220,00 kr / månad

660,00 kr

sn:

Armcykel Oxy 3

510,00 kr / månad

1530,00 kr

sn:

Monark Compact Rehab 871E,ArmCykel

590,00 kr / månad

1770,00 kr

sn:

Monark 915 E , Motionscykel

560,00 kr / månad

1680,00 kr

sn:

………………………………………………

……... kr/månad

………..kr

sn:

Observera !
•
•
•
•
•
•

Frakt tillkommer på ovanstående priser.
Kortaste hyresperioden är 3 månader och skall betalas i förskott (=startavgift)
Returfrakt betalas av kunden.
Uppsägningstiden är 1 månad, gäller även vid 3 månadershyra.
Vid fortsatt hyra efter 3 månader kommer fakturan månadsvis via e-post.
Utrustningen kan när som helst köpas loss, ni får tillgodoräkna er halva erlagda hyran

Samtliga priser är angivna inklusive moms. I hyrespriset ingår inte montering eller utbildning av
utrustningen men kan fås mot ersättning.
Personuppgifter
Namn (betalare) :……………………………………………..................Telefon:………………..…………….
Personnummer :……………………………………………..................Mobil:…………………………………
Adress :……………………………………………..............Postadress:………….……………...……………
E-post :……………………………………………..............
Underskrifter
Härmed bekräftar jag att jag har tagit del av samt accepterar de avtalsbestämmelser i enlighet med sid 2.

Ort & Datum :……………………………………………................................................................................
Underskrift :……………………………………………..................................................................................
Namnförtydligande:……………………………………………......................................................................
Medical Fitness I Göteborg AB
Aspliden 1, 431 39 Mölndal

Mobil: 070-754 80 40 www.medicalfitness.se
Organisationsnummer: 556799-8371

Bankgiro: 494-1142
Bolaget har F-skattsedel
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Sid 2

§ 1 Hyresavtalets omfattning
Avtalet gäller uthyrning av produkterna som specificerats på avtalets framsida, nedan kallat hyresobjektet. Under hyrestiden förblir hyresobjekten
Medical Fitness i Göteborg AB:s egendom.

§ 2 Hyrestid och uppsägning
Hyresavtalet gäller minst 3 månader. Om det inte sägs upp av någon av parterna senast 1månad 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 1 månad efter uppsägning. Meddelande om uppsägning skall
lämnas skriftligen till motparten.

§ 3 Ändring av månadsbetalningen.
Höjs mervärdesskatten får hyran höjas i motsvarande mån from följande förfallodag. Sänks mervärdesskatten skall hyran sänkas i motsvarande
mån from följande förfallodag. I övrigt får avtalad månadsbetalning inte höjas Om kunden inte godtar höjningen enligt ovan, har kunden rätt att
säga upp avtalet till tidpunkten för höjningen. Meddelande om uppsägning skall i detta fall vara Medical Fitness tillhanda senast 1 månad innan
höjningen skulle ha trätt i kraft.

§ 4 Betalning och dröjsmålsränta
Månadsbetalningen skall erläggas i förskott enligt vad som anges på kontraktets framsida. Dröjer kunden med att erlägga månadsbetalning utöver
överenskommen tidpunkt, utgår dröjsmålsränta från förfallodagen (2 % per månad). För varje förseningstillfälle, som föranlett betalningspåminnelse, tar Medical Fitness en administrationsavgift med 50 kronor.

§ 5 Kundens rättigheter vid funktionsfel på hyresobjektet
Uppstår funktionsfel på hyresobjektet, åligger det kunden att anmäla felet till Medical Fitness. Kunden har rätt till avdrag på hyran fr o m 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 o dyl.
Kunden har vårdnadsansvar för hyresobjektet under hyrestiden. Avtalet förutsätter därför att kunden har en försäkring 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 Medical Fitness. 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.

§ 7 Kundens 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 Medical Fitness 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 Medical Fitness 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 Medical Fitness rätt till hävning
Medical Fitness har rätt att omedelbart häva hyresavtalet och återfå hyresobjektet om:
•
Kunden dröjt med erläggande av hyran utöver 1 månad efter förfallodagen
•
Kunden upprepade gånger dröjt med betalningen utöver överenskommen tid.
•
Kunden överlåter, pantsätter, i sin tur hyr ut hyresobjektet, lånar ut det för användning utanför installationsplatsen eller vanvårdar det
•
Medical Fitness 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 Medical Fitness, om ej annat överenskommits.

§ 10 Tillgång till hyresobjektet
Medical Finess i Göteborg 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
Medical Fitness har rätt att överlåta samtliga sina rättigheter enligt detta avtal, inklusive rätten till det uthyrda objektet, på tredje man. Överlåter
Medical Fitness i Göteborg AB sina rättigheter enligt detta avtal på tredje man, skall Medical Fitness 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 av allmän domstol.

§ 13 Betalningsmottagare
Betalningsmottagare: Medical Fitness i Göteborg AB medgivande för autogirouttag omfattar endast hyresinbetalningar avseende Medical Fitness i
Göteborg AB Jag medger härmed att uttag får göras det angivna bankkontot på begäran av och för överföring till Medical Fitness i Göteborg 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 Medical Fitness i Göteborg 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 vid var 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 Medical Fitness i Göteborg 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 Medical Fitness i Göteborg AB.
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