Säilytysehdot
Ahmamotor Oy:n säilytysehtoja sovelletaan kaikissa asiakkaiden (myöh. Asiakas) ja Ahmamotorin välisissä
sopimuksissa, jotka koskevat väliaikaisia tai talvi-/kesäkauden kestäviä säilytyksiä.
1. Asiakas vastaa, että hänen veneensä on vakuutettu vakuutuksella, joka kattaa telakointivauriot ja tulipalon
aiheuttamat vahingot.
2. Asiakkaalla on oikeus tuoda vene Ahmamotor Oy:n laituripaikkaan kaksi päivää ennen sovittua
veneennosto ajankohtaa. Veneen pois vienti Ahmamotorin laituripaikalta tulee tapahtua kahden vuorokauden
sisällä vesillelasku ajankohdasta. Tilapäinen venepaikkavuokra sisältyy säilytyshintaan.
3. Veneen nosto ja lasku on tilattava viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua ajankohtaa. Asiakas voi
joutua odottamaan oman veneensä laskua veteen sen vuoksi, että vene on hallissa perimmäisenä, eikä sitä
saada ulos ilman suuria ja kalliita veneiden siirtoja. Pyrimme kuitenkin palvelemaan kaikkia asiakkaita
mahdollisimman nopeasti ja täsmällisesti. Jos vene halutaan nopeutetulla aikataululla vesille, on
talvisäilyttäjällä oikeus periä maksu asian hoitamisesta kertyneistä kuluista.
4. Ahmamotor Oy:n säilytysvelvoitteisiin kuuluu veneen nosto vedestä, siirto telakointipukkiin, veneen siirto
Asiakkaan kanssa sovittuna ajankohtana telakointipukista vesillelaskuun. Muut toimenpiteet, kuten mm.
vedenpoisto, glygolienajo eivät kuulu vakiosopimuksen piiriin, vaan tulee olla erikseen kirjattuna. Veneen
nosto/lasku, pukitus, säilytys ja muut palvelut laskutetaan erikseen.
5. Ahmamotor Oy:n vastuu ei ulotu virheisiin, jotka johtuvat Asiakkaan antamista ohjeista, aineista tai tämän
määräämästä menetelmästä. Jos veneen säilytys tapahtuu pukeilla ja jos veneessä on erityishuomioita esim.
heikko rakenne, arka pohjanpinnoite tms. on näistä ilmoitettava kirjallisesti tässä sopimuksessa.
6. Talvisäilytys tapahtuu Asiakkaan omalla vastuulla.
7. Ahmamotor Oy vastaa henkilökuntansa työssään veneelle huolimattomuudellaan tai
tuottamuksellisuudellaan mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta.
Ahmamotor Oy ei sen sijaan vastaa esimerkiksi seuraavista:
-tapaturmaisista vaurioista
-luonnonvoimien aiheuttamista vaurioista
-sivullisten henkilöiden aiheuttamista vaurioista
-veneeseen jätetystä irtaimistosta säilytyksen/telakoinnin aikana
-veneenomistajan muulle telakan maa- tai vesialueella olevalle omaisuudelle sattuneesta vahingosta
-veneenomistajan omaisuuteen kohdistuneesta varkaudesta
-veneen rapistumisesta (johtuen omistajan menetelmistä)
-vuodoista ja niiden aiheuttamista vahingoista (jotka eivät johdu telakoinnista tai siihen liittyvästä työstä)
-vahingosta, jonka venekohtainen venevakuutus korvaisi
8. Mikäli Asiakkaan vene on telakoituna vielä 30. kesäkuuta ajankohtana, veloitetaan perityn säilytysmaksun
korotus, joka on 30 % solmitun talvisäilytyssopimuksen arvosta.
9. Ahmamotor Oy ei korvaa asiakkaalle sellaista vahinkoa, jonka Asiakkaan oma vakuutus korvaa
tapahtuneen vahingon johdosta.
10. Talvisäilytys edellyttää osapuolten välistä säilytyssopimusta. Talvisäilytys varmistuu asiakkaan tehtyä
talvisäilytys varauksen. Talvisäilytyksen lasku ja venepukkivuokra, veneen nostot ja laskut ja muut palvelut
laskutetaan erikseen.

11. Viivästyneistä maksusuorituksista peritään lain sallima viivästyskorko. Maksu huomautuksista
Ahmamotor Oy on oikeutettu perimään 10 euron huomautusmaksun.
12. Talvisäilytyskausi on määritelmänä ajanjakso 1.9. – 1.6.

Säilytyssopimus
Ahmamotor Oy
Ahmaniementie 84
52100 Anttola
Puh: 0452720527

s-posti: info@ahmamotor.fi

Sopimus säilytyksestä kautena:
Asiakkaan nimi:

Hetu/y-tunnus:

Osoite:
Puhelin:
E-mail:
Toivottu laskutus:
Veneen merkki/malli:
rek. nro.:
Pituus ja Leveys. _______ ja _______m.

-

Säilytys neliöhinnalla
€/m2 (Laskenta tapa on veneen pituus + 1m x leveys)
Telakointi pukitus/pukki vuokra alle 6m hinta
€ Kpl
Telakointi pukitus/pukki vuokra 6m - 8m hinta
€ Kpl
Veneen nosto alle 1000 kg
€ Kpl
Veneen nosto alle 3200 kg
€ Kpl
Veneen nosto alle 9500 kg
€/h

Muut sovitut toimenpiteet:

Tähän voi kirjoittaa huomioita joita haluaisitte meidän tarkastavan/korjaavan talven aikana.

Muuta huomautettavaa (Telakointiohjeet, veneennouto ohjeet, vahaus/kova pinnoitus, tms.)

Olen saanut tiedoksi säilytysehdot ja täyttänyt kaikki tarvittavat tiedot.
Pvm ja paikka:

Asiakas

Ahmamotor Oy/Karo Asikainen

