TILINAVAUSHAKEMUS

HRKKONEVUOKRAAMOT

Hämeen Rakennuskone Oy

Lentolantie 24, 36220 Kangasala, p. 03 2772 555

• täytä vähintään kaikki tähdellä (*) merkityt kentät
• tilinkäyttäjillä on oikeus vuokrata kalustoa tiliasiakkaan nimissä

Yrityksen tai henkilön nimi*

Y-tunnus tai henkilötunnus*

Yhteyshenkilö

Sähköposti*

Puhelinnumero*

HRK saa lähettää minulle
sähköpostitse tarjouksia ja uutisia

Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka*

Toimiala

Maa

Tilinkäyttäjät*
Listaa alle henkilöt, joilla on oikeus vuokrata kalustoa tilinavaajan laskuun
Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Lisätietoa tilinkäyttäjistä (tarvittaessa):

Laskutustiedot*
Verkkolaskuosoite / OVT-tunnus

Operaattoritunnus

Sähköpostiosoite laskuille
Laskutusosoite paperisille laskuille (jos eri kuin postiosoite):

Vuokrausehdot: www.hrk.fi/vuokrausehdot

Tietosuojaseloste: www.hrk.fi/tietosuojaseloste

* Olen tutustunut vuokraus- ja laskutusehtoihin sekä HRK:n tietosuojakäytäntöön ja hyväksyn ne.
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun ilmoittamaan välittömästi, kun edellä annettuihin
tietoihin tulee muutoksia.*
Lomakkeen allekirjoittajalla tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus.
Aika ja paikka*

Allekirjoitus*

Nimenselvennys*
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Tiliasiakkuus- ja sopimusehdot
Laskutuspalkkio on 3€ (sis. alv. 24%). Alle 30€ (sis. alv 24%) laskuihin lisätään pienlaskutuslisä 8 € (sis.
alv. 24%). Laskutukseen kohdistuvat mahdolliset muistutukset on tehtävä 7 pv:n kuluessa laskun saapumisesta. Vuokralleottaja sitoutuu noudattamaan sopimuksen mukaisia maksuehtoja ja maksun viivästyessä
maksamaan yliajalta yliaikakorkoa. Muilta kuin kuluttaja-asiakkailta yliaikakorko on 16%. Suostun luottotietojeni tarkistamiseen luottotietoyrityksestä. Antamani tiedot vakuutan oikeiksi ja edellä mainittuihin tietoihin
tulevista muutoksista sitoudun ilmoittamaan välittömästi.
EHDOT
Tili avataan kirjallisen hakemuksen perusteella luottokelpoiselle yritykselle tai täysi-ikäiselle, säännöllisiä
tuloja nauttivalle asiakkaalle. Tililuottosopimuksen tultua voimaan asiakas voi vuokrata koneita ja laitteita
kaikissa HRK:n toimipaikoissa.
Luottoraja sovitaan kunkin tilinhakijan kanssa erikseen. Maksamattomana oleva tililuotto ei saa ylittää
luottorajaa. Tilinhaltija on vastuussa kaikkien hänen tililleen tapahtuneiden ostojen maksamisesta.
Osoite- ja henkilötietojen muutokset pyydetään ilmoittamaan välittömästi tietoomme. Asiakas sitoutuu
maksamaan viivästyneelle velan määrälle lainmukaisen vuotuisen koron saatavan eräpäivästä lukien.
Intrum Oy hoitaa maksuseurannan. Asiakas on velvoitettu maksamaan HRK:lle aiheutuneet perintäkulut.
Asiakkaalle lähetetään Intrum Oy:n toimesta laskukohtainen maksumuistutus. Perintäkulun veloitus on 10
€ /laskutapahtuma. Kuluttaja-asiakkaalta veloitus maksukehotuksesta on 5 €.
Maksujen viivästyessä voidaan tili irtisanoa ja velka perimiskuluineen ja korkoineen vaatia heti maksettavaksi.
Tämä sopimus tulee voimaan kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on voimassa
toistaiseksi. Kumpikin sopijapuoli voi irtisanoa milloin tahansa tämän sopimuksen heti päättyväksi.
HRK:lla on oikeus realisoida hallussaan oleva asiakkaan antama vakuus parhaaksi katsomallaan tavalla
sen enempää asiakasta kuulematta.

