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1. SOPIMUKSEN KOHDE

1.1 Alla olevia ehtoja sovelletaan Vaasa Sähkö Oy:n (jäljempänä “Vaasan Sähkö“) suorittamaan
sähköautojen latausasemien, -laitteiden ja muun -infrastruktuurin sekä lisävarusteiden (jäljempänä
“Laite“) asennukseen kuluttaja-asemassa olevalle ostajalle (jäljempänä “Asiakas“).

1.2 Ellei toisin ole sovittu, ”Sopimus” koostuu seuraavista sopimusasiakirjoista (soveltuvin osin):

1) Laitetakuuehdot;

2) Nämä asennusehdot;

3) Yleiset myyntiehdot.

1.3 Mikäli näiden sopimusasiakirjojen välillä on ristiriitoja, edellä olevia sopimusasiakirjoja sovelletaan
numerojärjestyksessä.

1.4 Mikäli ja siltä osin kuin Sopimus poikkeaa kuluttajansuojalain (38/1978) tai muun kuluttajan kannalta
pakottavan lainsäädännön määräyksistä, sovelletaan kuluttajansuojalakia tai muita sellaisia
määräyksiä.

2. SOPIMUKSEN TEKEMINEN JA VOIMAANTULO

Vastaanotettuaan asennuspalvelujen tilauksen verkkokaupassa Vaasan Sähkö lähettää
tilausvahvistuksen Asiakkaalle sen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Sopimus syntyy ja tulee
voimaan, kun Vaasan Sähkö on lähettänyt Asiakkaalle sopimusvahvistuksen.

3. ASENNUSPALVELUN SISÄLTÖ

3.1 Perusasennukseen sisältyy kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa mainitut tarvikkeet ja
toimenpiteet. Muut kuin perusasennukseen sisältyvät tarvikkeet ja toimenpiteet laskutetaan erikseen
asennuspalvelun suorittavan tahon voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

3.2 Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että Laite on mahdollista toimittaa kohteeseen, Laite mahtuu sille
varattuun paikkaan, kohteessa sähköliitännät ovat valmiina ja tilat on asianmukaisesti suojattu
vahinkojen välttämiseksi.

4. HINTA

4.1 Asennuspalvelun hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

4.2 Asennuspalvelun hinnat ilmoitetaan Asiakkaalle verkkokaupassa kulloinkin voimassa olevan
hinnaston mukaan, ja hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

4.3 Lisätöiden ja lisätarvikkeiden hinnat on sovittava erikseen asennuksen suorittavan tahon kanssa.



5. ASENNUKSEN AJANKOHTA

Kun Asiakas on tilannut asennuspalvelun verkkokaupasta, Vaasan Sähkön asiakaspalvelu tai
asennuksen suorittava taho ottaa Asiakkaaseen yhteyttä sopiakseen tarkan asennusajan.

6. MAKSUEHDOT

6.1 Asennuspalvelun maksamisen osalta Vaasan Sähkö tarjoaa Asiakkaalle verkkokaupassa ilmoitetut
maksutavat.

6.2 Asennuspalvelun ostohinta on maksettava heti Sopimuksen tekemisen yhteydessä tai muutoin
ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

6.3 Ellei toisin ole sovittu, laskun maksuehto on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä. Asiakkaalta
peritään viivästyneiden maksujen osalta korkolain (1982/633, muutoksineen) mukainen
viivästyskorko. Vaasan Sähköillä on oikeus periä Asiakkaalta maksumuistutuksen lähettämisestä
Vaasan Sähkön hinnaston mukainen kohtuullinen muistutusmaksu.

7. TAKUU JA VASTUU

7.1 Asennuspalveluun sovelletaan Vaasan Sähkön tarjoamaa asennusta koskevia takuuehtoja
(”Takuuehdot”, liite 7.1).

7.2 Vaasan Sähkö ei ole vastuussa epäsuorista vahingoista, välillisistä vahingoista tai voitonmenetyksistä.

8. MUUT EHDOT

Muilta soveltuvin osin sovelletaan Laitteen yleisiä myyntiehtoja.


