Betingelser
Følgende betingelser er gældende for leje af udstyr fra
Sound-Tek.
§1 Legitimation
Stk. 1 Når det lejede udstyr skal afhentes, skal der altid fremvises gyldig
kørekort eller pas. Lejer skal ligeledes være fyldt 18 år.
§2 Anvendelse
Stk. 1 Det lejede udstyr må kun anvendes af den person der står på
lejekontrakten. Videreudlejning til tredjemand kan kun ske med skriftlig
godkendelse af Sound-Tek.
Stk. 2 Det lejede udstyr må ikke uden skriftlig tilladelse fra Sound-Tek
medtages og/eller anvendes uden for Danmark.
Stk. 3 Det lejede udstyr må ikke uden skriftlig tilladelse anvendes
udendørs. Her menes under åben himmel, overdækket, i telt, i nærhed af
sand eller lign.
Stk. 4 Det forventes af lejer har et vist kendskab til det lejede udstyr.
Hvordan det benyttes og tilsluttes korrekt. Er man i tvivl om dette, spørg
da gerne inden udstyret forlader Sound-Tek’s lager.
Stk. 5 Forsyningskabler skal være korrekt dimensioneret og være tilsluttet
aktiv jord/beskyttelsesleder.
Stk. 6 Udstyr, der monteres i højden på f.eks. rig eller lign. ophæng, skal
forsynes med sikkerhedswire
Stk. 7 Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede
udstyr uden særlig skriftlig godkendelse fra Sound-Tek
Stk. 8 Medleverede reservedele/pærer skal returneres. Manglende
reservedele/pærer debiteres efter gældende dagspris. Dette gælder også
udskiftede og defekte pærer.
§3 Afhentning
Stk. 1 Afhentning af udstyr skal ske i åbningstiden på hverdage mellem
15.00 og 17.00 med mindre andet er skriftligt aftalt.
Stk. 2 Det er afhentende person der skal kvittere på lejekontrakten, og
dermed også denne person, der hæfter 100% for det lejede udstyr.
Stk. 3 Inden udstyret forlader Sound-Tek er det blevet tjekket for fuld
funktionalitet. Det påhviler derfor lejer at påpege evt. forkert udleveret
udstyr, fejl eller mangler, inden udstyret forlader Sound-Tek.
Stk. 4 Det er lejers eget ansvar at sikre sig at evt. tredjeparts udstyr kan
tilsluttet det udleverede udstyr.
Stk. 5 Sound-Tek forbeholder sig ret til at afvise uhensigtsmæssig
transport af det lejede udstyr. Cykler, knallert, åbne trailere og lign.
godkendes ikke.
§4 Aflevering
Stk. 1 Aflevering skal ske hos Sound-Tek på det pågældende
afleveringstidspunt, der er skrevet i lejekontrakten. Har vi ikke modtaget
udstyret på den pågældende dag, er Sound-Tek i sin ret til at kræve leje
for en ekstra dag. Der påbegyndes ekstra dagsleje for hver dag udstyret
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Stk. 2 Afleveres udstyret mere end 2 dage for sent i forhold til
lejekontrakten, pådrager lejer sig ansvar i medfør af straffelovens § 293
(brugs-tyveri)
Stk. 3 Tilbagelevering af lejet udstyr inden udløbet af den på skrift aftalte
tidsperiode vil uden særlig skriftlig aftale ikke berettige til nedsættelse af
lejebeløbet.
Stk. 4 Ved aflevering af forkert oprullede kabler opkræves der et ekstra
beløb på kr. 10,- ekskl. moms. Er lejer i tvivl om hvordan kabler oprulles
korrekt kan det ses på kablerne inden de tages i brug. Ligeledes opkæves
der kr. 10,- ekskl. moms pr. del, hvis der sidder tape eller lim på kabler
eller andet udstyr.
Stk. 5 Er udstyret blevet støvet eller på anden vis beskidt i lejers
varetægt, skal udstyret rengøres forsvarligt inden aflevering. Overholder
lejer ikke §4 stk. 5, forbeholder Sound-Tek sig ret til at rengøre udstyret
på lejers regning til kr. 395,- pr. påbegyndt time ekskl. moms

§5 Lejeperiode
Stk. 1 Lejeperioden er den tid det lejede udstyr er borte fra SoundTek’s lager. Korteste lejeperiode er 1 dag. Den dag udstyret forlader
Sound-Tek’s lager regnes som den første lejedag.
Udstyr kan ikke indleveres søndage eller helligdage, med mindre
andet er skriftligt aftalt med Sound-Tek
Stk. 2 Hvis en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er
Sound-Tek berettiget til uden varsel, at afhente det lejede udstyr.
Ligeledes gælder det, hvis lejer misligholder kontrakten eller ved
betalingsstandsning, konkurs eller lign.
Stk. 3 Forlængelse af en lejeperiode kan kun ske ved en skriftlig
forlængelse af lejekontrakten
§6 Bestilling
Stk. 1 Bestillinger af lejeudstyr hos Sound-Tek er bindende. Dette
gælder både skriftligt og mundligt.
Stk. 2 Forudbestilling af udstyr foretages med forbehold for rettidig
aflevering fra forrige lejer
Stk. 3 Sound-Tek er berettiget til at erstatte reserveret udstyr med
andet, af tilsvarende type. Lejer kan på intet tidspunkt annullere
lejekontakten grundet ombytning af udstyr fra Sound-Tek’s side.
§7 Afbestilling
Stk. 1 Al afbestilling skal ske skriftligt, senest 14 dage før 1.
lejedag. Ved afbestilling senere end 14 dage før 1. lejedag debiteres
halvdelen (50%) af lejebeløbet. Dog minimum kr. 250 + moms.
Afbestilles der senere end 5 dage før 1. lejedag debiteres det fulde
beløb (100%)
Stk. 2
Såfremt det bestilte anlæg ikke afbestilles eller afhentes, debiteres
det fulde beløb (100%)
§8 Priser
Stk. 1 Lejen beregnes på grundlag af de af Sound-Tek’s fastsatte
priser. Lejeprisen indbefatter ikke opstilling eller læsning af biler,
med mindre det er skriftligt aftalt fremgår af lejekontrakten.
Stk. 2 Sound-Tek forbeholder sig retten til at kræve en
bagatelsgrænse på 400 kr + moms for lejet udstyr.
§8 Betaling
Stk. 1 For bestillinger over kr. 5.000,- + moms, betales 50% af
lejebeløbet senest 14 dage før 1. lejedag. Sker dette ikke,
forbeholder Sound-Tek sig retten til ikke at levere det bestilte
udstyr, og lejekontrakter ophører hermed. Ved almindelig
gennemført udlejning, betales de resterende 50% netto 8 dage efter
sidste lejedag. Anden aftale kan dog skriftligt aftales med Sound-Tek
Stk. 2 Ved bestillinger under kr. 5.000,- betales beløbet senest på
afhentningsdagen. Der kan betales kontant, med MobilePay eller
kort. Anden aftale kan dog skriftligt aftales med Sound-Tek.
§10 Skader
Stk. 1 Sound-Tek er ikke ansvarlig for eventuelle skader forvoldt af
det lejede udstyr. Lejeren er ansvarlig for tyveri, transportskader,
eller andre skader bl.a. forkert tilkoblet strømforsyning, glemt eller
forlagt udstyr.
Ved skader hæfter lejer ubetinget for erstatning af udstyret.
Genanskaffelse af udstyr regnes efter gældende nypris.
Stk. 2 Ødelagte pærer, hvor glasset er knus under lejers varetægt,
faktureres der for ny pærer
§11 Forbehold og ændringer
Stk. 1 Sound-Tek tager forbehold for Force Majeure, alvorlig
sygdom, samt andres mislighold af lejekontrakter.

Yderligere spørgsmål kan rettes til:
Mail - kontakt@sound-tek.dk
TLF - 71 990 994

