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AVTAL OM FÖRVARING
Store & Save hyr ut till kunden, förvaringsutrymme i enlighet med uppgifterna i detta avtal de allmänna
förvaringsvillkoren. Allmänna villkor är lätt åtkomliga via www.store&save.se.
Särskilda villkor










Om inte annat överenskommits enligt de speciella villkoren, ingås avtal om förvaring för en inledande
period av minst 1 månad. Efter den inledande minimiperioden på 1 månad fortsätter kontraktet att
löpa på obestämd tid och kan fritt sägas upp skriftligt av endera parten genom ett skriftligt
meddelande minst 15 dagar före utgången av innevarande kalendermånad.
Kunden betalar och blir debiterad en månadshyra i förskott. Alla framtida hyror och avgifter faktureras
per kalendermånad. Store & Save förbehåller sig rätten att regelbundet ompröva hyror och avgifter.
Ändrade hyror och avgifter träder i kraft 30 dagar efter att skriftligt meddelande eller via Store & Save
webbplats.
En expeditionsavgift tillkommer alltid på första betalningen. Det är en engångskostnad på 150kr.
Kundens gods måste vara försäkrade under förvaringen. För att underlätta detta erbjuder Store &
Save ett extra skydd/försäkringsavtal 95kr/mån.
Om beloppet förblir obetalt efter 10 dagar, debiteras en försenings ränta på 10% per år efter del av år
av det utestående beloppet (med minst SEK 200) och Store & Save kommer att använda sig av alla
inkasseringsmetoder som står till förfogande.
Om betalningen av månadshyror och avgifter inte mottagits på förfallodagen, kan Store & Save neka
Kunden tillgång till förvaringsutrymmena.

Kunden bekräftar, framhåller och garanterar











All kundinformation som kunden lämnar förvaras i arkiv som till hör Store & Save. Dessa arkiv lagras i
en säker miljö. Kunden har rätt att granska sina personliga uppgifter och vid behov begära rättelse av
uppgifterna.
I händelse av kontraktsändring eller uppsägning före inflyttning, blir Kunden skyldig Store & Save ett
belopp som motsvarar 15 dagars förvaringskostnader och avgifter; återstående förvaringskostnader
och avgifter som betalas vid undertecknandet av avtalet återbetalas, men återbetalningen görs aldrig
kontant.
Att betala månads hyror och avgifter i förväg, före den första varje månad kontant / kredit- eller
betalkort / bankgiro / banköverföring till Store & Saves bankkonto.
Förvaringsutrymmet får endast användas för förvaring. Det är förbjudet att förvara farliga, giftiga,
olagliga, levande eller lättförstörda varor och material.
Värdet av det gods som skall förvaras överstiger inte, och kommer inte att överstiga summan
SEK 30 000. För att vår försäkring ska gälla. Allt över 30 000 får kunden separat försäkra.
Alla angivelser om förvaringsutrymmets storlek är genomsnittliga och Store & Save har korrekt
informerat Kunden om hur varje förvaringsutrymme mäts och redovisas.
De allmänna förvaringsvillkoren kan erhållas gratis hos Store and Save.
Store & Save har rätt att när som helst ändra sina allmänna förvaringsvillkor (Kunden kommer att
informeras om eventuella ändringar per post eller på Store & Saves webbplats innan det genomförts).
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Store & Save kan använda kundinformation för sin kundförvaltning, marknadsundersökningar och
personlig information (i pappersform och/eller elektroniskt) och/eller reklamkampanjer för sina
produkter och/eller tjänster.
Väljer man att få fakturan via brev blir man debiterad 45 kr för pappersfaktura. Alternativ finns via
mejladress och iså fall tillkommer där ingen extra kostnad.
Uttryckning: Om kunden löser ut alarmet och inte kontaktar oss på 020-22 20 22. Så är risken att
kunden blir debiterad för utkörningen från G4´s.
Sopstation: Strider man mot reglerna och kastar annat än brännbart så kan man bli debiterad från 250
– 500 kr. Man får i heller inte ställa saker bredvid sitt förråd eller någon annan stans i Store & Save´s
lokal.
Store & Save fungerar inte i någon som helst syfte som lagerskötare, väktare eller tillsynsman för
förvaringsenheten. Kunden försäkrar att hen har ensam äganderätt till godset och godtar allt ansvar i
samband med godset.
Kunden ska använda och underhålla förvaringsenheten med tillbörlig omsorg. Enheten ska alltid hållas
låst och ren. Kunden ansvarar för städning och avlägsnande av smuts och avfall i förvaringsenheten.
Elektriska apparater och annan utrustning/tjänster får inte kopplas in i förvaringsenheten eller i
lokalen. Risk för debitering om man strider mot denna regel.
Varje Kund är ansvarig för att bekanta sig med nöd-, säkerhets-, brandutrymningsvägar och -rutiner.
Nödutgångar finns i hela byggnaden och är tydligt markerade. En kund får aldrig blockera dessa
nödutgångar med gods och ska lämna dem fria hela tiden. Kunden får endast använda nödutgångar i
situationer som kräver nödutrymning som brand eller strömavbrott. I händelse av missbruk kommer
Store & Save att kräva ersättning för alla kostnader från den kund som bryter mot bestämmelsen.
Porten skall alltid hållas stängd. Man får inte lov att köra vagnarna genom portdörren. Man får inte av
egen hand frikoppla porten genom att dra i en det röda eller gröna snöret. Man ringer alltid Store &
Save på 020-22 20 22 vid problem. Om porten är uppe när man kommer så ska man även då registrera
sig med sin tagg precis som vanligt innan man kan komma in i lokalen.

Avhysning;
Om lagerförhyraren trots betalningspåminnelse och inkasso ej erlägger avgift enligt avtalet eller om han/hon
överger det får fastighetsägaren/lagerhållaren genast återta förrådet/lagret. Om det i sådant förråd som
lagerförhyraren lämnat eller från vilket han avhysts finns egendom, som kan antas tillhöra denne och om
denne inte inom tre (3) månader från anmaning därom eller inom sex (6) månader från det han lämnade eller
avhystes har hämtat egendomen, tillfaller denna lagerhållaren/fastighetsägare utan lösen.

Tack för att du förvarar hos oss på Store & Save.
Undertecknat i 2 exemplar,

Kund

Store & Save

