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Tornedalssamariten AB

AVTAL
om hushållsnära tjänster
Undertecknade har denna dag träffat följande överenskommelse:
Uppdragsgivare
Namn

Uppdragstagare

(Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller.)
Personnummer

Namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer dagtid

E-postadress/er

Telefonnummer övrig tid

Namn/Företag

Personnr/Organisationsnr

Tornedalssamariten AB
Kontaktperson

556962-7564
E-postadress

Suvi Myllylä

Telefonnummer

suvi@tornedalssamariten.se

073-820 24 92

Adress

Fskattsedel

Torggatan 19A

Nej

Ja
Bostad

Uppdrag

Fastighetsbeteckning/Lägenhetsnummer

Kommun

Gatuadress

Postadress

Uppdragstagare åtar sig utförandet av nedan hushållsnära tjänster i ovan angiven bostad.
Tjänst / Tjänster
Intervall för utövande

Pris

per

RUT tjänst

Ovan angivna uppdrag medger nödvändigtvis ej rätt till skattereduktion även om tjänsten medger skattereduktion. Som uppdragsgivare ansvarar du själv
för att kontrollera om du har rätt till skattereduktion för husarbete. Felaktiga upplysningar i samband med beställning av tjänst kan leda till kvarskatt.
Andra åtaganden

För utförande av avtalade tjänster har följande överenskommelser gjorts gällande parternas åtaganden;

Särskilda villkor och
överenskommelser

Avtalstid
och
uppsägning
Betalning

Avtalet är gällande från och med den

Till och med den

eller
Tills vidare

För tidsbestämd avtalstid upphör avtalet att gälla vid ovan angivet slutdatum. Vid avtal löpande på obestämd tid måste avtalet sägas upp för att upphöra
att gälla. Uppsägning skall ske skriftligen med 14 dagars uppsägningstid.
Betalning av utförda tjänster skall ske
Veckovis

Månadsvis

I samband med utförande av tjänst

Betalning skall erläggas
Utan vidare anfordran till

Mot faktura Mot kontantkvitto
Hävning, avtalsbrott
och tvist
Force major

Underskrifter

Båda parter äger rätt att häva avtalet om motparten i väsentligt avseende brutit mot avtalet eller misskött sina åtaganden på sådant sätt att det ej kan
anses skäligt att uppdraget kan fortsätta. Eventuella tvister rörande detta avtal, dess tolkning, skadeståndsanspråk eller i övrigt rättsförhållande som härrör
därur skall, för det fall Parterna ej kan lösa tvisten genom förhandling, avgöras i allmän domstol.
Parterna fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om dennes åtaganden inte alls eller endast till
onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av
offentlig myndighet som parten inte råder över och inte heller kunnat förutse.
Detta avtal har upprättas i två likatydande exemplar varav båda parter har tagit var sitt. Eventuellt tidigare avtal mellan parterna gällande hushållsnära
tjänster för ovan angiven bostad upphör att gälla fr o m detta avtals undertecknande.
Ort, datum
Ort, datum
Ort, datum
Namnunderskrift

Namnunderskrift

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

