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MOBIILSE VIDEOVALVE SEADMETE KASUTUSTINGIMUSED
1. Üldsätted
1.1. Antud tingimused kehtivad klientide suhtes, kes on sõlminud Mobiilse Videovalve
teenuse lepingu (edaspidi Leping), mis sisaldab seadme(te) (edaspidi Seade) üüri.
1.2. Kliendil on võimalik kasutada G4Sile kuuluvat Seadet, mis antakse Kliendi kasutusse
Lepingu kehtivuse ajaks.

2. Seadme kasutamise tingimused
2.1. Klient on kohustatud kasutama Seadet heaperemehelikult ja sihtotstarbeliselt, järgides
Seadme kasutusjuhendis toodud nõudeid.
2.2. Klient on kohustatud tagama Seadme nõuetekohase kasutamise, hooldamise ja säilimise
omal kulul selliselt, et oleks välistatud Seadme vargus, kaotsiminek, hävimine,
kahjustumine ja/või rikkumine (kaasa arvatud mehhaanilise vigastuse, niiskus- või
vedelikukahjustuse, äikesekahjustuse ja/või muu samalaadse sündmuse tulemusel).
2.3. Klient on kohustatud teavitama G4Si Seadme rikkest esimesel võimalusel, kuid mitte
hiljem kui 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul rikke avastamisest arvates.
2.4. Seadme remont toimub G4Si kulul, välja arvatud juhul, kui Seadme rike tekkis punktis
2.2 toodud põhjusel.
2.5. Klient on kohustatud G4Sile hüvitama Seadme maksumuse, kui Seade hävib, kaob või
varastatakse või Seadmel ilmneb rike või puudus, mille tingis Kliendi tegevus või
tegevusetus (kaasa arvatud mehaaniline vigastus, niiskus- või vedelikukahjustus ja/või
äikesekahjustus). G4S esitab Kliendile ühekordse kahjuhüvitise arve, mille Klient on
kohustatud tasuma arvel toodud tähtajaks.
2.6. Kui G4Si algatusel muutub teenuse pakkumiseks kasutatav tehniline lahendus ja selle
tulemusena osutub vajalikuks vahetada välja Seade, teostab väljavahetamise G4S, kandes
nii Seadme kui ka paigaldustöö kulu. Klient on kohustatud varem kasutuses olnud Seadme
tagastama.

3. Seadme üleandmine ja vastuvõtmine
3.1. Seade loetakse Kliendi poolt vastu võetuks üleandmise ja vastuvõtmise akti alusel.
Varaline vastutus Seadme eest läheb G4Silt Kliendile üle Seadme üleandmise hetkel.

4. Seadme tagastamise tingimused
4.1. Kui Klient lõpetab Seadme üüri sisaldava lepingu, on ta kohustatud tagama G4Sile
juurdepääsu Seadme demonteerimiseks hiljemalt teisel tööpäeval lepingu lõpetamise
kuupäevast arvates.
4.2. G4Si kuuluva Seadme peab Klient tagastama seisundis ja komplektsuses, millisena see
Kliendile üle anti, arvestades loomulikku kulumist. Seadme varaline vastutus läheb
G4Sile üle peale demonteerimise akti allkirjastamise.
4.3. Kui Klient ei taga Seadme demonteerimist punktis 4.1 toodud tähtajal, on G4Sil õigus
nõuda kahjuhüvitist Seadme maksumuse ulatuses. G4S esitab Kliendile ühekordse
kahjuhüvitise arve, mille Klient on kohustatud tasuma arvel toodud tähtajaks. Seadme
maksumus on fikseeritud pakkumuses.
4.4. G4Sil on õigus tutvuda tagastatud Seadme seisukorraga 14 (neljateist) kalendripäeva
jooksul Seadme demonteerimisest arvates. Kui ilmneb, et Seade on rikutud, kahjustatud
või puudusega (näiteks äikese- või veekahjustus), on G4Sil õigus nõuda kahjuhüvitist
Seadme maksumuse ulatuses. G4S esitab Kliendile ühekordse kahjuhüvitise arve, mille
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Klient on kohustatud tasuma arvel toodud tähtajaks. Seadme maksumus on fikseeritud
pakkumuses.
4.5. Kui G4S otsustab teenuse osutamise lõpetada Kliendipoolse Lepingu rikkumise tõttu,
kuulub Kliendi poolt tasumisele lepingu lõpetamise tasu. Lepingu lõpetamise tasu suurus
on fikseeritud lepingu teenuse tingimustes.

