
Jalgratta hooldusteenuse tellimuslepingu tingimused

Klient on kohustatud töö teostajale teatama remonti/hooldust mõjutavad üksikasjad nagu
näiteks varasemad remonditööd, avariid jne.

Kui teenindaja ja klient lepivad kokku tellimuse vormistamise järel tellimuse täiendamisega
seotud või tellimusse tehtavatest muudatustest, märgitakse see ka tellimusse.

Ratta tehnilise seisukorra fikseerimiseks volitab klient tööde vastuvõtjat kasutama kliendi ratast
proovisõiduks.

Teenindaja võib teostada remonti/hooldust ka alltöövõtuna.

Teenindaja teatab kliendile, kui ilmneb, et töö läheb asjaolude tõttu, mis tellimuse vastuvõtmisel
polnud teada, kallimaks üle 10% kui oli eelnevalt kokkulepitud.

Teenindaja võib keelduda kliendi poolt toodud varuosade kasutamisest, kui need ei taga tööle
kvaliteeti ja/või liiklusohutust.

Kui tellimust täites ilmneb tarvidus teha tellimusse mitte kuuluvaid lisatöid, tuleb teenindajal
nende teostamiseks küsida kliendi nõusolekut. Kliendi soovi korral teenindaja teatab, kas
lisatööde tegemata jätmine kujutab ohtu kliendi varanduse või liiklusohutuse seisukohalt.

Tellija võib muuta või tühistada tellimuse enne töö lõpetamist. Seljuhul on tellija kohustatud
tasuma tehtud töö, nii kasutatud kui ka tellimuse täitmise tarbeks spetsiaalselt tellitud varuosade
ja tarvikute eest, samuti antud tellimusele tehtud muude kulutuste eest.

Teenindaja võib anda suuliselt või telefoni teel ligikaudseid hinnateateid.

Klient tasub tehtud töö kättesaamise hetkel, kui eelnevalt ei ole kokkulepitud teisiti.

Teenindaja ei vastuta kliendi süül tekkinud vigade eest. Garantii ei kehti osade normaalse
kulumise ja samuti kliendi poolt toodud varuosade kohta. Samuti juhtudel, kui on alust arvata, et
jalgratast on pestud survepesuriga.

Teenindaja võib keelduda töö objekti üleandmisest kliendile kuni tehtud töö eest on lõplikult
tasutud.

Kliendil on õigus keelduda tasumisest ebakvaliteetse töö eest kuni viga kõrvaldatakse.



Seejuures ei tohi klient keelduda kogu arve tasumisest, vaid ainult summast, mis on seotud
ebakvaliteetselt tehtud tööga.

Teenidaja võib nõuda hoiutasu 1 eur ööpäevas, kui klient ei vii töö objekti ära tellimuse täitmise
tähtajast alates 1 nädala jooksul.

Teenindaja võib tööse antud töö objekti realiseerida seaduses ettenähtud korras oma kulude
katteks, kui klient ei vii töö objekti ära töö valmimise tähtajast alates kolme kuu jooksul.

Töö tehakse valmis kokkulepitud ajaks. Kui tööd ei suudeta õigeaegkselt lõpetada,
informeeritakse sellest klienti ja lepitakse kokku uus tellimuse täitmise tähtaeg.

Kui töö valmimine on edasi lükkunud teenindajast mittesõltuvatel asjaoludel  (näiteks
elektrikatkestused, tellitavate varuosade saamine hilinemisega, haigused jne.) ei ole kliendil
õigust taotleda tellimuse tähtajast tuleneva kahju hüvitamist.

Paigaldatud varuosadele saab garantiid küsida üksnes siis, kui on olemas mittetoimiv, praak või
purunenud komponent.

Tellija peab teavitama avastatud vigadest teenindajat koheselt. Teenindaja ei ole kohustatud
kõrvaldama teise teenindaja juures vea parandamiseks tehtud tööd kui see ei olnud eelnevalt
kokkulepitud.

Garantiid teostatud töödele saab küsida tseki või tellimuslepingu koopia olemasolul. Teenindajal
on õigus keelduda garantiitöö teostamisest, kui on alust arvata, et mittetoimivuse põhjuseks on
avarii, kukkumine, jalgratta mittesihtotstarbeline kasutamine jms.


