
SOPIMUS- JA TOIMITUSEHDOT

Sopijapuolet:
1. Asiakas, jäljempänä Tilaaja
2. Inni Yh öt Oy | Inni Energiapuhdistus, jäljempänä Toimeksisaaja
3. Rakennus / ko  / asunto/ loma-asunto / maa la tai muu vastaava puhdistuskohde, jäljempänä Tila

Sopimus- ja toimitusehdot:

1. Tilaaja vastaa siitä, e ä sillä on oikeus myös perheen / Tilan muiden asukkaiden puolesta antaa tämä 
palvelu laus. Jos Tilaaja antaa palvelu lauksen muuhun, kuin omaan omistamaan / osaomistamaan Tilaan, 
Tilaaja vastaa siitä, e ä sillä on kyseessä olevan Tilan omistajan / muiden asukkaiden puolesta oikeus antaa 
tämä palvelu laus.

2. Tilaaja vastaa siitä, e ä kaikkiin la uihin henkilön energiapuhdistuksiin on kyseessä olevien henkilöiden 
hyväksyntä suori aa henkilöpuhdistus. Tilaaja vastaa siitä, e ä kaikki henkilön energiapuhdistuksen 

lauksen kohteet ovat vähintään 18 vuo aita. 

3. Tilaaja o aa yksin vastatakseen Toimeksiantajan vastuusta vapau aen kaikista perheen / samassa 
taloudessa asuvien  / henkilöiden energiapuhdistusten kohdehenkilöiden / muiden kuin Tilaajan 
omistamien tai osaomistamien Tilojen palvelu lausten mahdollisista vaateista ja väi eistä koskien tehtyjä 
palvelu lauksia.

4. Toimeksisaaja on vai olovelvollinen.

5. Palvelu lauksen tekeminen lauslomakkeella, sähköpos lla tai puhelimitse on sitova sopimus. Erillisen 
tarjouksen tai työarvion mukaan sitova sopimus syntyy, kun Tilaaja hyväksyy kirjallises  tai suullises  
Toimeksisaajan antaman tarjouksen tai työarvion.  

6. Palvelu lauksella ei ole peruutusoikeu a. Peruutetusta palvelu lauksesta veloitetaan koko hinta. 

7. Palvelu lauksen käsi elyaika on keskimäärin 0-3 arkivuorokau a palvelu lauksen vahvistusvies n 
lähe ämisestä. Muutokset ovat mahdollisia. 

8. Palvelu lauksen maksaminen tapahtuu laskulla, jolla maksuaika on teknisistä syistä 0 PV ne o. 
Käytännössä Toimeksisaaja hyväksyy maksuehdon 2 PV ne o. Maksu veloitetaan voimassaolevan hinnaston
mukaises : www.innienergiapuhdistus.fi, tai sovitun tarjouksen tai työarvion mukaan. 

10. Toimeksisaaja voi kieltäytyä sopimuksesta tai lykätä tai keskey ää toimituksensa, jos Tilaajalla on 
erääntyneitä saatavia tai Toimeksisaajalla on muutoin perusteltu syy epäillä, e ä laaja tulee rikkomaan 
sopimusta. 

Tietosuojaseloste: www.innienergiapuhdistus.fi
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