
TILAUSVAHVISTUS

Kiitos kun valitsit Sähköasennukset Welldone Oy:n. Alla tilausvahvistuksen tiedot laskutukseen liittyen.

TUNNIT, KILOMETRIT, TARVIKKEET JA MUUT
Tuntihinta on sovittu jokaisen asiakkaan kanssa erikseen työn ennakkotietojen pohjalta.
Mikäli työn tilaajana on rakennusalan toimĳa sovelletaan rakennusalan käännettyä arvonlisäverolla (ALV 8c §).

Laskutus tapahtuu aina toteutuneiden työtuntien mukaisesti (minimilaskutus käynnille on 1h ja työtunnit pyöristetään
tasatunteihin). Laskutettaviin tunteihin kuuluu myös matka-ajat toimipisteestämme kohteeseen ja takaisin, sekä
mahdolliset muut työn suorittamiseen kuuluvat ajot ja toimenpiteet. Ennen asentajan poistumista kohteesta hän
tekee paikan päällä WellDonen mobiilikirjausjärjestelmään työn suorittamiseen liittyvät tuntikirjaukset lyhyine
selitteineen. Lisäksi asentaja kirjaa työn suorittamiseen liittyvät kilometrit, mahdolliset tarvikkeet ja muut sovitut
dokumentoinnit. Nämä kirjaamiset kuuluu asiakkaalta laskutettavaan tuntityöhön.

Kilometrikorvaus on 0,90€/km. Kilometrit laskutetaan toteutuneen mukaan toimipisteestämme (Kaarina, Krossi)
kohteeseen ja takaisin sekä mahdolliset tukkukäynnit ja muut mahdolliset työn suorittamiseen liittyneet ajot.

Mahdollisia lisäkuluja ovat esimerkiksi pysäköintimaksut, tarvikkeiden toimitusmaksut, mahdollisten etukäteen
sovittujen lisälaitteiden vuokrat esim. nostimien vuokrat, jätemaksut sekä pientarvikelisät. Isommissa kohteissa myös
mahdolliset työnjohdon tunnit lisätään toteutuneen mukaan. Ylityöt sovitaan erikseen.

Kaikki asiakkaalle tilatut sähkötuotteet eritellään ja yksilöidään laskuun. Tuotteita voidaan palauttaa vain erikseen
sopimalla, mikäli ne ovat käyttämättömiä, alkuperäisissä paketeissaan ja edelleen myytävissä.

LASKUTUSVÄLI
Laskutus tapahtuu oletuksena kahden viikon välein, ellei toisin ole sovittu ennen työn aloittamista.
Toimittamassamme laskussa on eritelty tehdyn työn tuntimäärät ja kilometrit päivittäin, sekä tuotteet on yksilöity ja
eritelty. Laskustamme ilmenee tarvittavat tiedot esim. kotitalousvähennyksen tekemiseen.

MAKSUEHDOT
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Tarkistamme hinnat vuosittain. Maksaminen tapahtuu laskua vastaan asiak-
kaan toimittamaan laskutusosoitteeseen. Maksuehto on 14 päivää netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen.
Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, niin käynnistyy automaattisesti perintäprosessi joka on
ulkoistettu Finvoicer Oy:lle. Welldone ei vastaa eikä voi neuvotella tällöin enää asiakkaalle aiheutuneista
perintäkuluista.

Tuntityönä tilattua työtä ei voida tulkita urakkasopimukseksi, urakkasopimukset tehdään erikseen kirjallisesti
sopimalla ennen työn aloitusta. Sähköasennustyön suorittaminen ei sisällä automaattisesti sähkösuunnittelua,
vaan tämä on lisäpalvelu joka tilataan erikseen ja erillisen hinnoittelun mukaisesti. Laskun maksaminen
eräpäivään mennessä on edellytys työn jatkumiselle ja lisätyön tilaamiselle.

Huom. Postitse toimitetusta laskusta veloitetaan 10€ laskutuslisä, sähköisesti toimitetut laskut toimitetaan ilman
laskutuslisää.

MUUTA
Mikäli asiakas hankkii itse tarvikkeita sähkötöihin liittyen, Welldone ei vastaa tuotteiden laadusta ja edellyttää
niiden täyttävän lain vaatimukset ja standardit liittyen sähkötöiden asentamiseen. Asiakkaan tulee etukäteen
ilmoittaa, mikäli hankkii itse tarvikkeet työn tekemiseen. Mikäli tuote ei vastaa tarkoitusta, ei ole yhteensopiva,
turvallinen asentaa, tai ilmenee vastaava muu syy jolloin työtä ei voida suorittaa oletetun mukaisesti, tai asiakkaan
hankkimista tuotteista aiheutuu muita lisäkustannuksia asennuksiin tai muuhun liittyen, Welldone ei vastaa näistä
mahdollisista ylimääräisistä kuluista tai ylimääräisistä käynneistä vaan ne laskutetaan asiakkaalta toteutuneen
mukaan. Welldonella on oikeus kieltäytyä epäsopivien ja vaarallisten tuotteiden asentamisesta.


