Hyresvillkor
§ 1 Tillämlighet
Nedanstå ende villkor skall gä lla om inte annat skriftligen avtalats
mellan uthyrare och hyrestagare.
§ 2a Leverans/Återlämnande
All hyresmaterial levereras fritt vå rt fö rrå d. Frakt och transportkostnad till och frå n fö rrå d eller annan avtalad plats betalas av
hyrestagaren. Materialen skall på kundens risk och bekostnad
å terlä mnas till samma fö rrå d. Aterlä mnandet skall ske under
uthyrarens ö ppettider.
§ 2b Depåavgift
Vid å terlä mning på annan depå tillkommer transportkostnad.
§ 3a Hyrestid - Företag
Uthyrning fö r obestä md tid (lö pande hyresdebitering).
Hyrestiden rä knas frå n och med den dag då hyresmaterialen
levereras eller hå lles tillgä nglig fö r avhä mtning till och med den dag
då hyresmaterialen å terlä mnas.
§ 3b Hyrestid - Privatperson
Materialen skall å terlä mnas inom avtalad tid. Onskar hyrestagaren
fö rlä nga hyrestiden skall nytt hyresavtal upprä ttas fö re returdatum.
Hyrestagare som brukar hyresmaterialen fö r lä ngre tid ä n avtalad
hyrestid kan å draga sig straﬀrä ttsligt ansvar.
§ 4 Hyresberäkning
Hyra debiteras efter vid varje tidpunkt gä llande prislista. Angiven
dagshyra utgö r hyrpris per maskin och dag vid enskiftsdrift. Fö r del
av dag utgå r hyra som fö r hel dag. Vid utö kad anvä ndning ( lerskift)
sker upprä kning som ä r proportionell med angiven dagshyra.
Grundhyra/depå avgift debiteras vid varje hyrestillfä lle (minimihyra).
Fö r utrusning som enligt arbetsmiljö lagen skall saneras debiteras
sä rskild saneringsavgift.
§ 5 Äganderätt till hyresmaterial
Hyresmaterialen ä r uthyrarens egendom och hyrestagaren
fö rvä rvar inte på grund av detta avtal ä ganderä tt hä rtill.
Hyrestagaren som i strid med detta avtal fö rfogar ö ver hyresmaterialen kan å draga sig straﬀrä ttsligt ansvar. Hyrestagaren få r
inte utan uthyrarens skriftliga godkä nnande lå ta annan anvä nda
hyresmaterialen, hyra ut hyresmaterialen i andra hand eller
ö verlå ta detta avtal till annan.
§ 6 Användning
Hyrestagaren ä r skyldig att hå lla uthyraren underrä ttad om var
hyresmaterialen fö rvaras och anvä nds. Hyresmaterialen få r ej utan
uthyrarens skriftliga medgivande fö ras utanfö r Sveriges grä nser.
Hyrestagaren svarar också fö r att hyresmaterialen endast brukas av
dä rtill behö rig och utbildad personal.
§ 7 Tillsyn och vård
Hyrestagaren ä r skyldig att vå rda hyresmaterialen, att iakttaga
utfä rdade fö reskrifter om hyresmaterialens skö tsel och vå rd samt
att anvä nda fö reskrivna driv- och smö rjmedel som skall bekostas av
hyrestagaren. Fö r tillsyn och vå rd av hyresmaterialen skall
hyrestagaren anvä nda kompetent personal. Vid å terlä mnandet skall
hyresmaterialen vara vä l rengjord och med hä nsyn till normal
fö rslitning i gott skick. Har hyresmaterialen inte rengjorts debiteras
hyrestagaren sä rskilt hä rfö r.
§ 8 Reparationer
Hyrestagaren få r inte, med undantag av daglig tillsyn och vå rd enligt
§7 ovan, utan uthyrarens skriftliga godkä nnande lå ta reparera eller
fö rä ndra hyresmaterialen. Utbyte av slit- och fö rbrukningsdelar vid
nyttjandet av hyresmaterialen utfö res och bekostas av hyrestagaren. Reparationer till fö ljd av normal fö rslitning bekostas av
uthyraren. Uthyraren ä r inte skyldig att stä lla annan egendom till
fö rfogande under reparationstiden. Vid skador som uppkommit på
grund av hyrestagarens oaktsamhet debiteras stillestå ndsersä ttning under reparationstiden.
§ 9 Ansvar för skador
Uthyraren, som inte kan ö vervaka hyrestagarens anvä ndning av
hyresmaterialen och de omstä ndigheter varunder hyresmaterialen

nyttjas, ansvarar inte fö r person- och sakskada samt fö rmö genhetsskada som kan uppkomma vid hyrestagarens anvä ndning av
hyresmaterialen. Uthyraren ansvarar inte heller fö r direkta eller
indirekta skador (tex driftstopp, utebliven vinst) som kan å samkas
hyrestagaren till fö ljd av fel på hyresmaterial.
§ 10 Åtgärder vid fel, skada och stöld
Hyrestagaren skall underrä tta uthyraren om fel eller skada på
hyresmaterialen samt om stö ld under hyrestiden. Uthyraren skall
efter så dan underrä ttelse meddela hyrestagaren vilka å tgä rder som
skall vidtagas med hyresmaterialen. Vid fö rsä kringsfall skall
hyrestagaren så snart som mö jligt gö ra skadeanmä lan till sitt
fö rsä kringsbolag (se §12 nedan). Det å ligger hyrestagaren att vid
stö ld av hyresmaterialen samt vid skada som orsakats av okä nd
person och som upptä ckts eller bort upptä ckas av hyrestagaren,
gö ra polisanmä lan på den ort dä r stö lden/skadan skett och sä nda
kopia av anmä lan till uthyraren och fö rsä kringsbolaget. Fö rlorad
hyresmaterial som inte ersä tts genom hyrestagarens fö rsä kring
debiteras till nyanskaﬀningsvä rde. Skador på hyresmaterialen som
inte kan hä nfö ras till normalt slitage skall ersä ttas av hyrestagaren.
§ 11 Försenad eller felaktig leverans
Om uthyraren inte tillhandahå ller hyresmaterialen i funktionsdugligt skick vid avtalad tidpunkt har hyrestagaren rä tt att hä va
avtalet eller begä ra så dan nedsä ttning av hyran som svarar mot felet
eller drö jsmå let. Hyrestagaren har i så dant fall också rä tt till
ersä ttning fö r den skada han å samkats, om inte uthyraren kan visa
att han inte varit fö rsumlig. Hä vnings- eller skadestå ndspå fö ljd få r
dock inte gö ras gä llande, nä r uthyraren å tar sig att avhjä lpa fel på
hyresmaterialen eller lä mna annan godtagbar hyresmaterial och
rä ttelse sker genast och utan kostnad fö r hyrestagaren. Hä vningseller skadestå ndspå fö ljd få r inte heller gö ras gä llande om inte
hyrestagaren genast efter det han mä rkt eller bort mä rka, felet
meddelar uthyraren hä rom. (reklamation)
§ 12 Försäkring
Det å ligger hyrestagaren att fö rsä kra hyresmaterialen till sitt fulla
vä rde under hela hyrestiden. Uthyraren svarar fö r att tra ikfö rsä kring inns på hyresmaterial och fordon som enligt lag ä r
fö rsä kringspliktiga. Hyrestagaren rekommenderas att teckna
sä rskild hyrfö rsä kring hos oss (4% av hyresbeloppet). På viss
hyresmaterial ä r detta obligatoriskt.
§ 13 Uthyrarens hävningsrätt mm
Uthyraren har rä tt att omedelbart hä va avtalet och å tertaga den
uthyrda hyresmaterialen om:
a) hyrstagaren inte fullgö r sina betalningså taganden gentemot
uthyraren då de fö rfaller till betalning, om drö jsmå let inte ä r av
ringa betydelse fö r uthyraren.
b) hyresmaterialen utsä tts fö r onormal anvä ndning eljest vanvå rdas
så att betydande risk fö r vä rdeminskning fö religger.
c) hyrestagaren i ö vrigt å sidosä tter bestä mmelser i detta avtal, vars
iakttagande inte ä r av endast ringa intresse fö r uthyraren.
§ 14 Force Majeure
Uthyraren och hyrestagaren ä r inte ansvariga fö r skada som uppstå r
på grund av utebliven eller fö rsenad uthyrning som beror på lagbud,
myndighetså tgä rd, krigshä ndelser, strejk, blockad, bojkott, lockout
eller annan liknande omstä ndighet. Uthyraren och hyrestagaren har
rä tt att hä va avtalet nä r det kan visas att inträ ﬀade omstä ndigheter
enligt ovan medfö rt vä sentliga olä genheter och inte vå llats av
honom sjä lv.
§ 15 Allmänna betalningsvillkor
Samtliga priser gä ller exklusive mervä rdesskatt. Kund som ej har
kredit betalar hyran i fö rskott. Om inte annat ö verenskommits ä r
betalningstiden 15 dagar netto. Drö jsmå lsrä nta debiteras med
riksbankens faststä llda vid varje tid gä llande diskonto med tillä gg av
å tta procentenheter, vartill i fö rekommande fall lagstadgad
på minnelse- och inkassoavgift. Lö pande fakturering sker 2
ggr/må n, avslutade hyresavtal faktureras snarast. Uthyraren
fö rbehå ller sig rä tten att debitera faktureringsavgift med 25:- på
fakturor som understiger 300:- exkl moms och upplä ggningsavgift
fö r nya konton samt minimihyra vid belopp under 80:- exkl moms.

