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Lejebetingelser for Soft-ice maskine
I lejeprisen for soft-ice maskinen indgår en maskine med et kammer og en hane samt soft-ice mix til en blanding ca. 4
ltr. Lejeprisen er en afhentningspris.
VIGTIGT ! Der må kun puttes det, af JBC, anviste soft-ice mix i maskinen.
Ved bestilling indbetales et depositum. Depositummet fungerer som sikkerhed for bookingen og bliver tilbagebetalt
ved endt leje når JBC udlejning har sikret sig at maskinen er tilbageleveret i fejlfri stand. Depositummet udgør 1.000
kr. Ved afbestilling en uge inden lejens begyndelse gives depositummet retur ellers betragtes depositummet som
betaling for tabt fortjeneste.
Maskinen skal altid opsættes og betjenes iht. instruktionsvejledning dvs. på en plan overflade, i læ for vind og vejr og
tæt på strømforsyning.
Der underskrives en lejekontrakt ved bestilling/afhentning og den skal altid følges. Hvis lejer ikke inden ibrugtagen af
maskinen har gjort opmærksom på eventuelle fejl og mangler, betragtes udstyret som været modtaget i fuld
funktionel og fejlfri stand. Maskinen skal leveres tilbage i samme stand som den modtages. Opstår der problemer med
det lejede, skal JBC udlejning altid kontaktes på tlf.: 21 22 02 93 omgående.
Det er vigtigt ALDRIG at løfte maskinerne i beholderne da de derved kan vride sig løs og ødelægges.
Lejer sørger for adgang til strøm (220V/1600W) indenfor 20 meter af maskinerne. Det er vigtigt at man undgår at
bruge forlængerledning, er det nødvendigt med forlængerledning, så skal der ikke benyttes forlængerledning i tromle.
JBC udlejning har forlængerledning som kan lånes.
En udlejning gælder for 24 timer med mindre andet er aftalt og nedskrevet i overensstemmelse med JBC udlejning.
Såfremt det lejede ikke afleveres til tiden opkræves yderligere en dags leje pr. ekstra påbegyndte døgn der ikke
tilbageleveres til tiden.
I lejeperioden er lejer ansvarlig for opbevaring og tilbagelevering. Såfremt dette ikke imødekommes, er lejer
erstatningsansvarlig overfor JBC udlejning (nyværdi). Udgifter til evt. reparationer, som er opstået pga. ikke
overholdte betingelser, hæfter lejer for. Endvidere dækker lejer skade opstået pga. hærværk samt tyveri.
I tilfælde af civilt søgsmål aftaler parterne, at retssager skal anlægges ved retten i Hillerød.
Under brug SKAL følgende regler altid overholdes:
Der skal altid være en ansvarlig voksen der holder opsyn ved maskinen når denne er i brug.
Det er strengt forbudt at putte andet end det anviste i maskinen.
JBC udlejning er på intet tidspunkt ansvarlig og hæfter hverken for person eller ting skade der er opstået ved brug af
maskinen.
Der tages forbehold mod trykfejl og prisændringer.
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