Utleiebetingelser
Postboks 109, 2001 Lillestrøm.
Telefon: 900 21 32 E-Mail: post@spekter.net
Besøksadresse: Fetveien23, 2007 Kjeller
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Utstyret leveres fritt fra lager på Kjeller, besørger utleier levering tilkommer transportkostnader.
Utleid utstyr kan ikke fremleies uten at dette er avtalt skriftlig. Likeledes skal det på forhånd avtales skriftlig dersom utstyret
skal bringes ut av Norge. Spekter har alltid eiendomsretten til utstyret, og denne overføres ikke under noen omstendigheter til
leietaker.
Utstyret må under ingen omstendigheter innbygges i eller sammenføres med fast eiendom.
Utleier er uten avsvar for forsinkelser eller leveringshindringer som skyldes krig, blokade, streik, lockout, transportuhell, brann,
attestert sykdom, oversvømmelse, ekstraordinære veiforhold, import eller eksportrestriksjoner, forsyningsvanskeligheter eller
andre hendelser, som forsinker, umuliggjør eller vanskeliggjør leveransen av årsaker som er utenfor utleiers kontroll, og det
kan i den forbindelse ikke reises krav om hel eller delvis erstatning mot utleier.
Utstyret hentes etter kl. 13:00 på leieperiodens første dag og returneres før kl. 11:00 dagen etter leieperiodens utløp, hvis ikke
annet er avtalt.
Avbestilling av bestilt utstyr må gjøres senest en uke før leieperiodens begynnelse.
Leietaker er ubetinget forpliktet til å tilbakelevere utstyret etter leieperiodens slutt, og ikke berettiget til å foreta
tilbakeholdelse av utstyret til sikring mot eventuelle krav mot utleier, uansett hvilken årsak.
Leie betales kontant ved avhenting om ikke annet er avtalt, ved eksisterende kundeforhold/konto praktiseres normalt faktura
med 10 dagers betalingsfrist.
Utleier er berettiget til å kreve hele leiebeløpet, eller deler av det innen leieperiodens start. Utleier vil også kunne kreve
beløpet innbetalt før siste forestilling avvikles, eller ved lengre spilleperioder kreve delsummer innbetalt på skriftlig avtalte
tidspunkt. Ved betaling etter avtalt forfallsdato beregenes morarenter på gjeldende rente.
Ved andre betalingsløsninger skal dette avtales skriftlig før leiepeioden er påbegynt. Spekter vil uten nærmere varsel drive
inn sine krav via inkasso eller namsmannen om det skulle forekomme misslighold av avtalt betaling.
Utleier vil uten forvarsel forebeholde seg retten til å hente utstyr midt i leieperioden om det skulle forekomme misslighold av
leiebetingelser eller betalingsbetingelser, herunder også utleggsforretning hos leietaker, konkurs eller annen
betalingsstansing.
Leietaker står ansvarlig for forsikring av utstyret fra utstyret forlater utleiers lager til det er returnert uavhengig av hvem som
transporterer utstyret. Utleier kan tilby å dekke dette ansvaret mot premie.
Utleier har ansvaret for at utstyret er funksjonsdyktig ved utlevering og forventes levert tilbake i samme stand som det ble
hentet. Leietaker er pliktet til å erstatte alle skader/defekter. Skader/defekter på utstyr vil bli fakturert etter våre timepriser for
service. Det samme gjelder også vask av utstyr samt ekstra jobb i etterkant av leie forhold pga dårlig kveiling av kabel,
nullstilling av utstyr ol. Ved reperasjoner som må utføres av utstyrsprodusenter/importør fakrureres deres satser pluss alle
utgifter utleier får i forbindelse med dette.
Utleier påtar seg intet ansvar for evt. tap eller ekstra kostnader leietaker måtte påberope seg som følge av uventet teknisk
svikt på noe av det innleide utstyret. Utleier plikter å snarest skaffe passende erstatningsutstyr.
Utleier har ikke ansvar for strøm og festeanordninger for lyd og lys i leietakers lokaler/bruksområde. Leietaker plikter å skaffe
til veie strøm som avtalt og vil stå økonomisk ansvarlig for skader på utstyr som følge av feil på strøm. Utleier vil heller ikke
frastå fra hele eller deler av avtalt honorar som følge av strømbrudd/strømfeil som fører til pauser eller avlysning I
arrangement. Leietaker står også ansvarlig for at det blir skaffet til veie festeanordninger som er godkjent for den last som
utleier oppgir som behov for utstyr i henhold til gjeldende bestemmelser om hengede last over hodet til publikum.
Leietaker er ansvarlig for at det skaffes til veie parkering for utleiers lastebiler/biler i umidelbar nærhet av arrangementet. Ved
havari på utleiers transportmiddel, eller andre tilfeller av uforskyldt forsinkelse som nevnt i punkt 4, kan ikke Utleier holdes
økonomisk ansvarlig om dette skulle medføre forsinkelser.
Leietager har ansvar for at det avtalte antall bære/riggehjelp møter i tide og er tilfredstillende fysisk og psykisk i stand til å
gjøre jobben de blir satt til. Utleier forebeholder seg retten til å underkjenne og dimitere bærehjelp om vi føler at de ikke er
skikket for jobben. Det er da leietagers ansvar å skaffe folk som er skikket jobben. Utleier står heller ikke ansvarlig for skader
på eller forårsaket av bære/riggehjelp.
Det skal ikke foretaes endringer eller reparasjoner av utstyret uten tillatelse fra utleier.
Forhåndsreservasjon av utstyr fortaes med forbehold om riktig levering fra tidligere leietakere. Utleier er berettiget til, uten
underretning, å erstatte utstyr med annet utstyr med samme funksjon.
Utskiftede pærer samt medleverte reservepærer skal alltid returneres. Ødelagte eller manglende pærer faktureres til
veiledende pris.
Tilbakelevering av utstyret innen utløpet av den avtalte leieperiode vil ikke, uten spesiell avtale om dette - berettige til
nedsettelse av leien.
Utleier har til enhver tid rett til å heve leieprisen, hvis årsak til dette er endringer i offentlige avgifter.
Utstyret kan ikke anvendes utendørs eller i fuktige eller støvete miljø uten utleiers skriftlige godkjennelse.
Utleier er når som helst berettiget til, selv eller ved en representant, å besiktige utstyret.
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