Allmänna hyresvillkor
För uthyrning av maskiner och utrustningar till underhålls- och anläggningsarbete av grönytor
§ 1 TILLÄMPLIGHET
Nedanstående villkor skall gälla om inte
annat skriftligen avtalats mellan uthyrare
och hyrestagare.
§ 2 LEVERANS/ÅTERLÄMNANDE
All hyresmateriel levereras fritt vårt
förråd. Frakt och transportkostnad till och
från förråd eller annan avtalad plats
betalas av hyrestagaren. Materielen skall
på hyrestagarens risk och bekostnad
återlämnas till samma hyresförråd under
normala öppettider och kvittens genom
retursedel. Hyrestagaren ansvarar för att
hyresmaterialet färdigställs i fraktbart
skick och är ansvarig för att maskinen
lastas vid externa transportlösningar.
Maskiner skall återställas i ursprungsskick
av hyrestagaren (inställningar etc.)
§ 3 HYRESTID
Hyrestiden räknas från och med den dag
då hyresmaterielen levereras av
uthyraren eller hålls tillgänglig för
avhämtning, till och med den dag då
hyresmaterielen återlämnas. Minsta
hyrestid är en arbetsvecka (5 dagar). Vid
förtida uppsägning av överenskommen
hyra faktureras hyrestagaren för 50% av
resterande hyra.
§ 4 HYRESBERÄKNING
Hyra debiteras enligt vid varje tidpunkt
gällande prislista. Angiven hyra utgör
hyrespris per maskin vid enskiftsdrift (8
tim). För del av dag utgår hyra som för
heldag. Vid utökad användning (flerskift)
sker uppräkning som är proportionell mot
angiven dagshyra. Lördagar, söndagar
och helgdagar är hyresfria, såvida
hyresobjektet ej användes. Ingen rabatt
ges för oanvänd tid på grund av dåligt
väder, dåliga markförhållanden eller
offentliga helgdagar.
§ 5 ÄGANDERÄTT TILL HYRESMATERIEL
Hyresmaterielen är uthyrarens egendom
och hyrestagaren förvärvar inte på grund
av detta avtal äganderätt härtill.
Hyrestagare som i strid mot detta avtal
förfogar över hyresmaterielen kan ådraga
sig straffrättsligt ansvar. Hyrestagare får
inte utan uthyrarens skriftliga
godkännande låta annan använda
hyresmaterielen, hyra ut hyresmaterielen
i andra hand eller överlåta detta
hyresavtal på annan.
§ 6 ANVÄNDNING
Hyrestagaren är skyldig att hålla
uthyraren underrättad om var
hyresmaterielen förvaras eller användes.
Uthyraren skall ha obehindrat tillträde till
denna plats. Hyresmaterielen får ej utan
uthyrarens skriftliga medgivande föras
utanför Sveriges gränser. Hyrestagaren
svarar även för att hyresmaterielen
endast används för sådana
arbetsuppgifter och under sådana
arbetsförhållanden för vilka den är avsedd
i enlighet med föreskrifter för drift, samt
brukas av därtill behörig och utbildad
personal.
§ 7 ARBETE MED HYRESMASKINER
Hyrestagaren är skyldig att informera sig

om hur man arbetar med maskinen på ett
säkert sätt, samt göra sig väl införstådd
med de säkerhetsinstruktioner som finns
för maskinen. Begär av uthyraren att få
information av betydelse för maskinens
säkerhet, samt eventuella risker som kan
uppstå vid olika arbetssituationer.
§ 8 TILLSYN OCH VÅRD
Hyrestagaren är skyldig att vårda
hyresmaterielen, att iakttaga utfärdade
föreskrifter om hyresmaterielens skötsel
och vård samt att använda föreskrivna
driv- och smörjmedel som skall bekostas
av hyrestagaren. För tillsyn och vård av
hyresmaterielen skall hyrestagaren
använda kompetent personal. Vid
återlämnandet skall hyresmaterielen vara
väl rengjord och smörjd samt med
hänsyn till normal förslitning i gott skick.
Har hyresmaterielen inte rengjorts
debiteras hyrestagaren särskilt härför
enligt uthyrarens gällande prislista.
§ 9 REPARATIONER
Hyrestagaren får inte, med undantag av
tillsyn och vård enligt § 8 ovan, utan
uthyrarens skriftliga godkännande låta
reparera eller förändra hyresmaterielen.
Utbyte av slit- och förbrukningsdelar vid
nyttjandet av hyresmaterielen utförs och
bekostas av hyrestagaren. Reparationer
till följd av normal förslitning bekostas av
uthyraren. Uthyraren är inte skyldig att
ställa annan egendom till förfogande
under reparationstiden.
§ 10 ANSVAR FÖR SKADOR
Uthyraren, som inte kan övervaka hyrestagarens användning av hyresmaterielen
och de omständligheter varunder
hyresmaterielen nyttjas, ansvarar inte för
person- och sakskada samt
förmögenhetsskada som kan uppkomma
vid hyrestagarens användning av
hyresmaterielen. Uthyraren ansvarar inte
heller för direkta eller indirekta skador (t
ex driftstopp, utebliven vinst) som kan
åsamkas hyrestagaren till följd av fel på
hyresmateriel.
§ 11 ÅTGÄRDER VID FEL, SKADA OCH
STÖLD
Hyrestagaren skall underrätta uthyraren
om fel eller skada på hyresmaterielen
samt om stöld under hyrestiden. Vid
försäkringsfall skall hyrestagaren så snart
som möjligt göra skadeanmälan till
uthyraren (se § 13 nedan). Det åligger
hyrestagaren att vid stöld av
hyresmaterielen samt vid skada som
orsakats av okänd person och som
upptäckts eller bort upptäckas av
hyrestagaren, göra polisanmälan på den
ort där stölden/skadan skett och sända
kopia av anmälan till uthyraren. Förlorad
hyresmateriel som inte ersätts genom
hyrestagarens försäkring debiteras
hyrestagaren till nyanskaffningsvärde.
Skador på hyresmaterielen som inte kan
hänföras till normalt slitage skall ersättas
av hyrestagaren.
§ 12 FÖRSENAD ELLER FELAKTIG
LEVERANS
Om uthyraren inte tillhandahåller hyres-

materielen i funktionsdugligt skick vid
avtalad tidpunkt har hyrestagaren rätt att
häva avtalet eller begära sådan
nedsättning av hyran som svarar mot
felet eller dröjsmålet. Hävnings- eller
skadeståndspåföljd får dock inte göras
gällande, när uthyraren erbjuder rättelse
som sker genast och utan kostnad för
hyrestagaren. Hävnings- eller skadeståndspåföljd får inte heller göras
gällande om inte hyrestagaren genast vid
leverans påtalar felet och meddelar
uthyraren härom (reklamation).
§ 13 FÖRSÄKRING
Det åligger hyrestagaren att försäkra
hyresmaterielen, detta görs obligatoriskt
genom uthyrarens hyresförsäkring.
Uthyraren svarar för att trafikförsäkring
finns på hyresmateriel och fordon som
enligt lag är försäkringspliktiga.
§ 14 UTHYRARENS HÄVNINGSRÄTT M. M.
Om hyrestagaren inte erlägger betalning
inom avtalad tid, inställer sina
betalningar, försätts i konkurs, inleder
ackordsförhandlingar enligt hyresavtalet,
är uthyraren berättigad att med
omedelbar verkan säga upp avtalet, och
återtaga den uthyrda materielen.
Hyrestagaren är skyldig att snarast
anmäla sådant förhållande till uthyraren.
Återtagandet sker på hyrestagarens
bekostnad.
§ 15 FORCE MAJEURE
Uthyraren och hyrestagaren är inte ansvariga för skada, som uppstår på grund
av utebliven eller försenad uthyrning,
som beror på lagbud, myndighetsåtgärd,
krigshändelser, strejk, blockad, bojkott,
lockout eller annan liknande
omständighet. Uthyraren och hyrestagaren har rätt att häva avtalet när det
kan visas att inträffade omständigheter
enligt ovan medfört väsentliga
olägenheter och inte vållats av honom
själv.
§ 16 ALLMÄNNA BETALNINGSVILLKOR
Samtliga priser gäller exklusive
försäkringspremie och mervärdesskatt.
Kund som ej är beviljad kredit betalar
hyran i förskott. Dröjsmålsränta debiteras
enligt räntelagen samt lagstadgad
påminnelseavgift med f.n. 50 kronor.
Löpande fakturering sker var 14: e dag,
avslutade hyresavtal faktureras snarast.
§ 17 SÄRSKILDA VILLKOR VID KÖP
Säljaren förbehåller sig äganderätten till
den sålda varan till dess köparen fullgjort
samtliga sina förpliktelser gentemot
säljaren. Det är vid straffansvar enligt lag
förbjudet för köparen att försälja,
pantsätta eller eljest avhända sig varan
eller del därav, innan äganderätten helt
övergått till köparen. Om köparen inte
betalar i rätt tid, har säljaren rätt att
återtaga varan.
§ 18 TVISTER
De tvister som kan uppkomma mellan
uthyrare och hyrestagare skall avgöras
enligt svensk rätt, av Växjö Tingsrätt.

