
Asiakirjatulostinpalvelun
tuote-ehdot

1 (1)

Kuljetusasiakirjatulostinpalvelu
n tuote-ehdot

1. Palvelun sisältö

Näissä tuote-ehdoissa kuvataan Posti Oy:n
(Posti) Asiakkaalle tarjoaman
kuljetusasiakirjatulostimen käyttöönotto ja
käyttäminen (Palvelu).

Kuljetustulostinasiakirjatulostimen
(vuokrakohde) avulla on mahdollista tulostaa
helposti ja nopeasti kuljetusasiakirjat kaikkiin
Postin tarjoamiin eri kuljetusvaihtoehtoihin.

Asiakas vastaa kaikista vuokrakohteen
käytöstä aiheutuvista kustannuksista, kuten
osoitetarrakuluista ja sähkö- ja
tietoliikennekuluista, pois lukien vakuutus- ja
huoltokustannukset  (vaihtolaitepalvelun
kuvauksessa mainituilla rajoituksilla), jotka
sisältyvät Palvelun kuukausiveloitukseen.

Palvelu sisältää seuraavat
palvelukokonaisuudet:
· Vuokrakohteen toimituksen sovittuun

kohteeseen, sekä noutamisen kohteesta
sopimuskauden päätyttyä.

· Vuokrakohteen vakuutuksen ja huollon.

Vaihtolaitepalvelun kuvaus rajoituksineen on
liitteenä 2 olevassa kuvauksessa.

2. Muut ehdot
Vuokrakohde on Postin tai kolmannen
osapuolen omaisuutta. Asiakas ei tämän
sopimuksen perusteella saa vuokrakohdetta
omistukseensa. Asiakas ei saa myydä,
vuokrata, pantata tai millään muulla tavalla
luovuttaa vuokrakohdetta tai sen osaa
kolmannelle.

Vuokrakohde vuokrataan Asiakkaalle siinä
kunnossa kuin se toimituspäivänä on. Posti ei
ole vuokrakohteen tai vastaavien laitteiden
myyjä eikä Postia voida samaistaa
vuokrakohteen myyjään tai valmistajaan. Posti
ei vastaa vuokrakohteen kunnosta, laadusta,
suorituskyvystä, soveltumisesta tarkoitettuun
käyttöön tai muista ominaisuuksista eikä
vuokrakohteen takuusta tai tuotevastuusta.

Asiakas on velvollinen käyttämään
vuokrakohdetta huolellisesti myyjän ja
valmistajan antamien käyttöohjeiden ja
voimassaolevien säädösten mukaisesti sen
alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Postilla on
oikeus milloin tahansa tarkastaa vuokrakohde,
edellyttäen, että se voi tapahtua aiheuttamatta
kohtuutonta haittaa Asiakkaalle.

Asiakas vastaa kaikista vuokrakohteesta tai
sen käyttämisestä johtuvista välittömistä tai
välillisistä henkilö -, esine- ja
varallisuusvahingoista riippumatta
korvausvaatimuksen perusteesta, kenelle tai
mille vahinko on aiheutunut tai keneen
korvausvaatimus kohdistuu.

Vaaranvastuu ja riski vuokrakohteen
tuhoutumisesta on Asiakkaalla siihen asti,
kunnes vuokrakohde on sopimuksen päätyttyä
luovutettu Postille. Mikäli vuokrakohde tai sen
osa vahingoittuu, tai tulee muun syyn vuoksi
käyttökelvottomaksi, tai se varastetaan tai
muuten menetetään, Asiakkaan on viipymättä
ilmoitettava tapahtumasta Postille. Mikäli
vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoa, Asiakas on
velvollinen korjaamaan vuokrakohteen omalla
kustannuksellaan. Huolimatta vuokrakohteen
vahingoittumisesta tai siitä, että sitä korjataan
eikä sitä sen vuoksi voida käyttää, Asiakkaan
on kuitenkin suoritettava tämän sopimuksen
mukaiset maksut.

3.  Asiakirjojen soveltamisjärjestys

Mikäli kuljetusasiakirjatulostin ehtojen ja sen
liitteiden välillä on ristiriitaa, noudatetaan ensin
sopimuksen määräyksiä ja sen jälkeen
asiakirjatulostinpalvelun tuote-ehtoja ja sen
liitteitä niiden alla mainitussa
numerojärjestyksessä.

4. Tuote-ehtojen voimassaolo
Nämä tuote-ehdot tulevat voimaan 1.1.2018 ja
ovat voimassa toistaiseksi.
Määräajan jälkeen vuokrakohde on mahdollista
lunastaa omaksi hinnastossa mainitulla
lunastushinnalla ja ilmoittamalla Postille
lunastettavan laitteen sarjanumero.


