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Viðauki 7.  Viðaukasamningur um einstaka hýsingarstaði 
 

Samningur um aðstöðu númer:  
 

Staðsetning (hús/mastur) 

Viðauki nr. xx við samning aðila um aðstöðuleigu dags. xx.xx.2014 

 

 

1. Aðilar samnings 

Þjónustusali:   Míla ehf, kt. 460207-1690, Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík 

Þjónustukaupi: Nafn, kennitala, heimilisfang, póstnúmer.  

Þjónustusali og þjónustukaupi gera með sér eftirfarandi viðaukasamning um hýsingu í 
______________  ( nafn tækjarýmis og staðsetning). Þar sem ákvæði leigusamnings 
þessa ná ekki til, gilda ákvæði samnings aðila um hýsingu, dags. xx.xx.xxxx 

 

2. Skilgreining aðstöðu og búnaðar 

Búnaður (nafn fyrirtækis)__________ í tækjarými verður eftirfarandi: 

• x stk tækjaskápur, afnotarými er breidd x dýpt x hæð.  

• Aðstaða fyrir x stk loftnet í x metra hæð í mastri sem stendur við viðkomandi 
tækjahús 

Búnaður þjónustukaupa í tækjarými er staðsettur skv. grunnmynd í viðauka A og búnaður í 
mastri skv. teikningu í viðauka B. 

Starfsmenn þjónustukaupa hafa aðgang að búnaði sínum til uppsetningar og eftirlits með 
því að fá lykil að viðkomandi tækjarými hjá Mílu.  Einungis þeir starfsmenn þjónustukaupa 
sem skráðir eru með aðgang hjá þjónustusala hafa aðgang að húsinu og skulu þeir ávallt 
sýna skilríki þegar þeir fá afhentan lykil og skila honum strax að notkun lokinni.  

Leigutími 
Samningurinn tekur gildi dags. xx.xx.xxxx og gildir í x ár. Um gildistíma og uppsagnarfrest 
fer samkvæmt ákvæðum í almennum hýsingarsamningi sem aðilar hafa undirritað.  Um 
samninga sem gerðir eru til tiltekins tíma gilda einnig ákvæði í gr. 2.6 í viðauka 2 við 
almenna hýsingarsamninginn.   

Við lok leigutímans skal þjónustukaupi skila hinni leigðu aðstöðu í sama ástandi og hann  

tók við henni. 
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3.  Leiguverð  
       Leiguverð Leiguverð á mánuði fyrir aðstöðu í húsi á svæði sem fellur undir verðflokk x og 
fyrir búnað sbr. lið 1 í grein 2 hér að framan er kr. ___ án VSK. 

Leigugjald á mánuði fyrir x (fjölda) loftnet sbr. lið 2 í grein 2 hér að framan, er  kr.____ án 
VSK: (x kr. / pr.loftnet) 

 

4. Rekstarkostnaður 

Þjónustukaupi greiðir fyrir rafmagnsnotkun samkvæmt gildandi gjaldskrá viðkomandi 
orkuveitu. Áætluð notkun leigutaka er x kW á mánuði 

Hvor aðili getur óskað eftir endurskoðun á rafmagnsnotkun. Í því tilfelli verður framkvæmd 
mæling til að sannreyna raunnotkun. Endurskoðun skal þó að jafnaði ekki fara fram oftar 
en á 6 mánaða fresti. Míla áskilur sér rétt til að innheimta skv. raunnotkun.  

 

 

 

 

 

Staður og dagsetning:  _______________________ 

 

 

F. h. Mílu ehf     F.h. fyrirtæki þjónustukaupa 

 

_______________________   _______________________ 

 

 

 

Viðauki A Staðsetning búnaðar í tækjahúsi 

Viðauki B            Aðstaða í mastri 

 

 

 

 

 

 


