VAPAUS TYÖSUHDEPYÖRÄN
PALAUTUS

PYÖRÄN PALAUTUS KESKEN LEASING-KAUDEN
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2. Ilmoita leasingsopimuksen purkamisesta ja pyörän palauttamisesta Vapaudelle täällä:
https://www.vapaus.io/palauta-tyosuhdepyora

3. Ilmoita lomakkeella pyydetyt tiedot mm.:
!

työnantajayrityksen nimi

!

omat yhteystietosi (etunimi, sukunimi, email, puhelinnumero)

!

Vapaus-koodi, jonka löydät Vapaus-sovelluksesta omasta profiilistasi

!

työsuhdepyörän tiedot (merkki ja lyhyt kuvaus kunnosta)

!

palautettavien lisävarusteiden tiedot

4. Ilmoita myös, jos haluat lunastaa joitain lisävarusteita itsellesi, niin laskemme niille jäännösarvon.
5. Saat palautukseen liittyvät käytännöt ja ohjeet tiedoksi ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

!

PYÖRÄN PALAUTUS KESKEN LEASING-KAUDEN
1. Yleensä pyörä sovitaan palautettavan sovittuna ajankohtana Helsinkiin Vapaus Pyöräkeskukseen (Mall of
Tripla, Firdonkatu 2 B 3008, 00520 Helsinki)

2. Voit myös tilata pyörällesi noudon esim. työnantajasi tiloista tai omasta kodistasi ja haemme sen sovittuna
ajankohtana sovitusta paikasta.

3. Palautuksen viivästyessä jo sovitusta palautuspäivästä työntekijä on velvollinen maksamaan Vapaudelle
viivästyssakkoa 50 euroa jokaiselta alkavalta viivästysviikolta.
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PYÖRÄN PALAUTUS LEASING-KAUDEN PÄÄTTYESSÄ
1. Ilmoita pyörän ja varusteiden palauttamisesta viimeistään 1kk ennen sopimuksen päättymistä Vapaudelle
täällä: https://www.vapaus.io/palauta-tyosuhdepyora

2. Ilmoita lomakkeella pyydetyt tiedot.
3. Ilmoita myös, jos haluat lunastaa joitain lisävarusteita itsellesi, niin laskemme niille jäännösarvon.
4. Saat palautukseen liittyvät käytännöt ja ohjeet tiedoksi ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.
5. Pyörän leasing-kauden päättyessä työntekijä palauttaa työsuhdepyörän ja varusteet Vapaudelle leasingkauden viimeisenä päivänä.

6. Palautuksen viivästyessä työntekijä on velvollinen maksamaan Vapaudelle viivästyssakkoa 50 euroa jokaiselta
alkavalta viivästysviikolta.

#

PYÖRÄN LOPPUTARKASTUS JA ONNISTUNUT PALAUTUS
! Vapaus tai Vapauden kumppaniliike tarkastaa palautetun pyörän kunnon ja ilmoittaa havaitsemansa
normaalista kulumisesta poikkeavat puutteet ja vauriot työntekijälle.

! Jos pyörän lopputarkastuksessa ilmenee normaalista kulumisesta poikkeavia puutteita ja vaurioita, sopivat
työntekijä ja Vapaus pyörässä ja varusteissa mahdollisesti olevien puutteiden ja vaurioiden korvaamisesta.

! Tämän jälkeen Vapaus kuittaa pyörän ja varusteiden hyväksytystä vastaanotosta asiakkaalle.
! Kesken leasing-kauden palautetun pyörän sopimuksen voimassaolo päättyy, kun Vapaus on hyväksynyt
palautuksen ja kuitannut hyväksytyn lopputarkastuksen työntekijälle.
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PYÖRÄN LOPPUTARKASTUS JA ONNISTUNUT PALAUTUS
Pyörälle tehdään lopputarkastus ja palautus hyväksytään, kun:

! Runko etuhaarukka ja ohjaustanko ovat suoria eikä niissä ole isoja kolhuja
! Pyörän vanteet ovat ehjät, suorat ja ajokuntoiset eikä pinnoja ole poikki
! Hallintalaitteet (jarrukahvat, vaihteet, sähköpyörän näyttö ja ohjaimet) ovat ehjät ja toimintakuntoiset
! Voimansiirto ja jarrut ovat ehjät ja toimintakuntoiset
! Renkaat ovat ehjät ja toimintakuntoiset
! Sähköpyörän ollessa kyseessä, sähköavustus ja sen ohjaustoiminnot toimivat

Pssst. Katsomme, että pyörän normaaliin käyttöön kuuluvat joskus pienet naarmut tai kolhut maalipinnassa.
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TYÖSUHDEPYÖRÄN LUNASTUS
! Työntekijällä on oikeus lunastaa työsuhdepyörä itselleen leasingsopimuksen päättyessä erillisessä Vapauden
Palvelukuvaus ja Palveluehdot - liitteessä olevassa jäännösarvotaulukossa määritellyllä hinnalla.

! Työntekijällä ei ole velvollisuutta työsuhdepyörän lunastamiseen. Pyörän voi aina palauttaa!
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