TYÖNTEKIJÄN OHJE, NÄIN VALITSET JA HANKIT
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Mene osoitteeseen www.tyosuhdepyora.fi
Valitse itsellesi parhaiten sopiva yhteistyöpiste, josta valitset itsellesi mieleisen pyörän
Mennessäsi yhteistyöpisteeseen, ilmoita liikkeessä, että olet valitsemassa työsuhdepyörää ja myös sopimuksen kesto (24kk
tai 36kk)
Pyörän lisäksi saat valita kaikki tarvikkeet, mitä tulee asennettavaksi kiinteästi pyörään. Asusteista ainoastaan kypärän voi
sisällyttää sopimukseen. Sopimukseen voi sisällyttää myös nastarenkaat.
Liike kirjaa tietosi, sekä valitsemasi pyörän tarvikkeineen ja välittää nämä Suomen Työsuhdepyörä Oy:lle. Työsuhdepyörä ja
varusteet hinnoitellaan liikkeen ohjevähittäishinnan mukaan.
Suomen Työsuhdepyörä Oy hyväksyttää sopimuksen työnantajasi yhteyshenkilöllä
Hyväksynnän saatua, Suomen Työsuhdepyörä vahvistaa liikkeeseen, että pyöräsi voi luovuttaa.
Liike on yhteydessä sinuun ja sopii luovutuksen

Mikäli omasta lähimmästä yhteistyöpisteestä ei löydy mieleistäsi merkkiä/mallia, voit tilata pyörän valitsemastasi
yhteistyöpisteestä ja he lähettävät pyörän varustettuna sinulle. Huollot voi silti tehdä lähimmässä pisteessä, vaikka pyörä olisikin
hankittu eri pisteestä.
Huollot
Huoltosopimus 24kk sekä 36kk sisältää ensihuollon (n.300-500 km käyttöönotosta) ja lisäksi yksi huolto sopimusvuotta kohden,
ensimmäisen vuoden jälkeen. 12kk jatkosopimus sisältää huollon. Huoltoon kuuluu huoltotyö ja normaalin käytön seurauksena
kuluneet osat.
Mikäli käyttäjä haluaa vaihtaa esimerkiksi talvirenkaat voi hän vaihdattaa ne sopimushuollon yhteydessä.
Tarvittavat pikahuollot (esim. puhjennut rengas ->mikäli ei vaihdeta sopimushuollon yhteydessä) ja tapaturmaisesti
rikkoutuneiden osien korjaukset kuuluvat käyttäjän vastuulle.
Käyttäjä voi olla suoraan yhteydessä työsuhdepyörään, joka auttaa ja neuvoo miten pitää toimia epäselvissä tilanteissa.
STP Turva
STP Turva korvaa uuden työsuhdepyörän varastetun tilalle. Sopimukseen ei kuulu ilkivalta- ja tapaturmavakuutusta. SPT Turva
korvaa yhden varastetun pyörän per sopimuskausi.
Sopimus
Työsuhdepyörä-sopimuksen kesto on 24, 24 + 12 tai 36 kuukautta. Sopimuksiin sisältyy huollot ja STP-Turva.
Sopimuksen päättyminen
Sopimuksen päättyessä Suomen Työsuhdepyörä on suoraan sinuun yhteydessä. Sinulla on mahdollisuus ensisijaisesti lunastaa
pyörä omaksi. Lunastushinta on kaksikymmentäviisi (25) prosenttia pyörän hankintahinnasta varusteineen, sopimuskauden
ollessa 24 kuukautta. Sopimuskauden ollessa 36 kuukautta tai mikäli 24 kuukauden sopimukseen otetaan 12 kuukauden
jatkovuokra, on lunastushinta viisitoista (15) prosenttia pyörän hankintahinnasta varusteineen. Lisäksi lunastuksen yhteydessä
laskutetaan kahdenkymmenen (20) euron järjestelypalkkio. Mikäli et halua lunastaa pyörääsi, voit palauttaa pyörän varusteineen
sovittuun yhteyspisteeseemme. .

Lisätiedot:
Työnantajasi yhteyshenkilöltä sekä Suomen Työsuhdepyörä Oy,
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