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Hyresvillkor för släp  
 
1. Utrustningens användande  
Släpvagnen får användas för normalt brukande inom Sverige av kunden.  
Olovligt försök att föra ut fordonet ur Sverige innebär att hyresmannen förverkat sin rätt att 
disponera fordonet i enlighet med hyresavtalet, varpå polisanmälan för stöld följer. 
Kunden ansvarar för att gällande bestämmelser rörande förhyrd utrustning och brukande 
iakttages även som gällande parkeringsbestämmelser.  
 
2. Hyra och dröjsmål med betalning 
Hyran för fordonet anges på hyreskontraktet och skall normalt betalas i förskott. Om 
hyreskostnaden skall erläggas av annan, t.ex. juridisk person, ansvarar hyrestagaren solidariskt 
genom underskrift för att hyreskostnaden betalas till fullo. 
 
3. Utrustningens skötsel  
Kunden skall väl vårda utrustningen. Kunden svarar för skada som orsakats uppsåtligen eller av 
vårdslöshet.  
 
4. Besiktning  
Den som hämtar ut kärran inför hyresperioden har fullt ansvar för att kärran besiktigas före 
avhämtning och även vid återlämning. Eventuella brister innan avfärd skall påpekas av 
hyrestagaren. 
Uthyraren har rätt att besiktiga varan under hyrestiden, om han har skälig anledning antaga att 
äganderätten sätts i fara eller att risk för värdeminskning föreligger utöver vad som följer av 
normalt brukande. 
 
5. Försäkringsvillkor 
Samtliga släpvagnar är försäkrade. Hyresmannens självrisk gentemot uthyraren är per skada  
1.500:-. Hyresmannen friskrivs ej från ansvar för reparationskostnader avseende skador som 
uppkommit genom vårdslöshet eller slarv, t.ex att stödhjul/ben inte fällts upp. 
 
6. Återställande av förhyrd utrustning 
Förhyrd utrustning skall återställas till den plats där den avhämtas, om annan plats icke 
överenskommits.  
Vid återlämnade av förhyrd utrustning senare än överenskommen tidpunkt för återlämnandet, 
utan uthyrarens medgivande äger uthyraren rätt att debitera hyresersättning och i förekommande 
fall kräva ersättning för uthyrarens skada. 
Förhyrd utrustning skall återlämnas i samma skick som vid avhämtning när hänsyn tagits för 
normalt brukande. För släpvagn som inte är helt tömd eller smutsig (invändigt eller på lastyta) 
debiteras en kostnad på 500kr. 
 
7. Uthyrarens rätt till hävning 
Uthyraren har alltid rätt att häva avtalet ifall hyrestagaren inte fullföljer sina åtagande i enlighet 
med kontraktet eller att uthyraren fattar misstanke om detsamma. 
 
8. Bötesförelägganden 
Hyrestagaren ansvarar för att ersätta alla avgifter och bötesföreläggande som fordonet har 
belagts med under hyrestiden. Undantag gäller för föreläggande gällande kärrans skick, 
skatteförhållande eller besiktningsstatus. 


