HYRESVILLKOR
§ 1 Tillämplighet
Nedanstående villkor skall gälla om annat
inte i skriftlig form avtalats mellan uthyrare
och hyrestagare.

§ 2 Leverans
All hyresmateriel levereras från vårt förråd.
Transport till och från arbetsplats skall ske
på hyrestagarens ansvar och bekostnad.
§ 3 Hyrtid
Hyrestiden räknas från och med den dag
då materialen avhämtas eller levereras
till och med den dag materielen returneras.
Hyrestagarens rätt att nyttja hyresobjektet
upphör vid hyrestidens utgång. Det är
förenat med straffansvar att nyttja
hyresobjektet efter hyrtidens utgång.
Minimihyra tillämpas.

§ 4 Användningsplats
Hyrestagaren är skyldig att hålla oss
underrättade om var hyresmaterielen
förvaras eller används. Hyresmaterielen
får ej användas eller utföras utanför
Sverige utan särskilt skriftligt tillstånd.
§ 5 Andrahandsupplåtelse
Hyrestagaren får varken hyra ut
hyresmaterielen till annan eller överlåta
sina rättigheter och skyldigheter under
detta hyresavtal till annan, utan skriftligt
godkännande från uthyraren.
§ 6 Reklamation
Uthyraren utlämnar den förhyrda
materielen i driftsdugligt och utprovat
skick. Eventuell anmärkning mot utlämnat
materiel skall anmälas till uthyraren senast
dagen efter mottagandet.
§ 7 Tvist
Tvist på grund av uthyrningen
avgörs av allmän domstol, om inte parterna
enas om skiljeförfarande.

Dagshyra
(Kalenderdag)
Återlämning senast
kl 07.00 dagen efter.

§ 8 Tillsyn och Vård
Hyresmateriel skall vårdas väl av
hyrestagaren som därvid skall följa
Av uthyraren utfärdade föreskrifter
om drivmedel, smörjmedel, tillsyn
och vård. Erforderliga drivmedel och
smörjmedel samt slitagedelar och
Förbrukningsmateriel bekostas av
hyrestagaren.
§ 9 Skada och Förlust
Under hela hyrestiden ansvarar
hyrestagaren för förlust och skada på
hyresmaterielen, dock inte för vad som
kan anses utgöra normal förslitning.
Ej återlämnade maskiner och materiel
debiteras till nyanskaffningsvärde.
§ 10 Rengörning
Vid återlämnande skall hyresmaterielen
Vara väl rengjord och med hänsyn
tagen till normal förslitning i gott skick.
Har rengörning ej utförts debiteras
hyrestagaren härför.

§ 11 Försäkringar
Under hyresperioden åligger det
hyrestagaren att hålla maskiner och
övrig hyresmateriel allförsäkrad.
§ 12 Betalningsvillkor
Betalningsvillkor är 30 dagar netto
om inget annat överenskommits.
Dröjsmålsränta debiteras efter
förfallodagen enligt räntelagen.
Samtliga priser gäller exklusive
mervärdesskatt.
Om uthyraren så påfordrar skall
hyrestagaren deponera av uthyraren
begärt belopp som säkerhet.

§ 13 Hävning
Om inte hyrestagaren erlägger
betalning inom avtalad tid, inställer
sina betalningar, försätts i konkurs,
inleder ackordsförhandlingar utan
konkurs eller på annat sätt åsidosätter
sina förpliktelser enligt hyresavtalet
är uthyraren berättigad att med
omedelbar verkan häva avtalet och
återtaga materielen.

Helghyra
Från Fredag 16.00 - Måndag 07.00

