Policy för provuppställning av massagefåtölj

Företag, arbetsplatser inom offentlig sektor samt ekonomiska föreningar erbjuds provuppställning
av massagefåtölj enligt nedanstående villkor:
1.

Ett hyresavtal med leveransgodkännande samt Tilläggsavtal upprättas, som stipulerar rätten
till prov enligt överenskommen tidsperiod.

2.

Hyresavtalet skickas via e-post som PDF till kunden för utskrift och signering. Om kunden själv
skriver ut avtalet ska detta skrivas ut dubbelsidigt så att allmänna villkor hamnar på baksidan
av avtalet.

3.

Avtalshandlingarna kan signeras på två olika sätt:
•

Digitalt via bank-ID eller mobilt bank-ID.
En signeringslänk skickas via e-post och/eller mobiltelefonnummer till den som ska
signera handlingarna.

•

Fysisk signering via e-post eller vanlig post
Avtalet skrivs ut och signeras av behörig person i organisationen. Handlingarna skannas
in och skickas via e-post som PDF till info@santesweden.se

•

Alternativt skickas per post till:
Santé Sweden AB
Box 9044
700 09 Örebro

OBS! Vid fysisk signering SKALL ALLTID kopia på firmatecknarens ID-handling bifogas.
4.

När hyresavtalet inkommit bokas tid för leverans och installation av massagefåtöljen och ev.
utbildning med personalen. Leverans sker antingen av Santés egen personal eller via
transportbolag.

5.

När massagefåtöljen är levererad och installerad undertecknas Leveransgodkännandet av
Kunden och överlämnas till Santés personal. Kunden erhåller samtidigt signerat Tilläggsavtal
med massagefåtöljens serienummer och som bekräftar överenskommen provperiod.

6.

Santé håller löpande kontakt med kunden under provperioden för återkoppling och avstämning
hur allt fungerar och upplevs på arbetsplatsen. Om ytterligare genomgång behövs bokas en ny
tid för detta alternativt genomförs detta per telefon.

7.

Under provperioden utgår ej hyra för massagefåtöljen. Om kunden inte önskar fortsätta hyra
massagefåtöljen efter provperioden enligt upprättat avtal ska detta meddelas Santé skriftligen
enligt Tilläggsavtalet.

8.

Vid ev. återtagande av massagefåtöljen debiteras kostnader för installation samt transporter
enligt allmänna villkor för Santé Sweden AB. Vid fortsatt hyresavtal ingår alla transport och
installationskostnader.

Örebro den 1 januari 2020

