Hyresavtalet

I klartext!
När du som privatperson hyr ett fordon
skyddas du inte av samma
konsumentlagstiftning som när du köper
eller hyr andra saker i samhället. Det är
hyresavtalet som helt och hållet visar vad
du får, inte får samt SKA göra när du hyr
fordon.
För att förenkla för dig så har vi därför
sammanställt hyresvillkoren på ett enkelt
sätt så att du förstår vad det är du skriver
under. Hyresvillkoren är antagna av
branschorganisationen Biluthyrarna
Sverige, genomgångna av både jurister
och Konsumentverket.
Utöver dessa har vi några tilläggsvillkor
som handlar om att det är hästar som du
ska transportera.
Har du frågor är du alltid välkommen att
höra av dig. Vi vill att du ska känna dig
100% säker på vad det är du skriver under.
Du får använda hyrbilen som din egen… med
några undantag
Om någon annan än du ska köra bilen måste du
först få detta godkänt av oss. Men kom ihåg att det
är alltid du som har ansvaret för bilen och för att
föraren har tillstånd att köra.
* Du får inte köra ut bilen ur Sverige utan skriftligt
tillstånd från uthyraren.
* Du får inte använda bilen för övningskörning.

* Om fordonet är vanvårdat, mer nedsmutsad än
normalt eller om det finns risk för att den har blivit
utsatt för smitta är du skyldig att tala om det för oss,
och vi har rätt att ta extra betalt av dig för rengöring
och städning.
* Uthyraren har rätt att besiktiga bilen under den tid
som du hyr den om han har anledning att vara
orolig för att den missköts.
Betalning, förskott och depositionsbelopp
Du bär alltid ansvaret för att hyran betalas i tid. Vi
har rätt att debitera dig dröjsmålsränta, inkasso- och
kronofogdeavgifter om du inte betalar i tid.
* Om vi har kommit överens om ett pris som inte
finns med på standard-prislistan på hemsidan,
kontrollera vid avhämtning att vi har noterat
specialpriset, så att det inte blir fel vid
betalning/fakturering.
* Vi har rätt att begära förskottsbetalning eller
depositionsbelopp. T.ex. kan detta gälla vid
utlandskörning.
Om du inte får din bil på avtalad tid, eller får en
annan bil än den du beställt
Ibland händer det saker som vi tyvärr inte rår på,
t.ex. att fordonet är trasigt eller att den tidigare
hyrestagaren är sen med att lämna.
* Om du inte får din bil på avtalad tid kan du
begära nedsatt hyra om dröjsmålet orsakar problem.
Ersättning för följdkostnader (t.ex. utebliven
veterinärvård, startavgifter vid tävling, m.m.)
medges inte.
* Du kan hävda avtalet om dröjsmålet är så stort att
det förhindrar dina planer, t.ex. att du inte hinner till
en avtalad aktivitet, en färja etc.
* Du kan inte begära ersättning eller häva avtalet
om du utan problem får ett annat, motsvarande
fordon.
* Du kan heller inte begära ersättning om
dröjsmålet beror på omständigheter som
biluthyraren inte kunnat påverka eller förhindra
(t.ex. stöld av bil, utrustning som går sönder under
den förra uthyrningen eller att bilen inte kommer
tillbaka i tid).

* Du får inte bedriva taxi- eller budbilsverkamhet
med bilen, inte dra, skjutsa eller flytta annat fordon
med den och inte vara med i motortävling.

Om bilen blir stulen, skadas eller går sönder

* Du har ansvaret för att bilen bibehålls i
funktionsdugligt och lagenligt skick under
hyrestiden. Om du hyr bilen en längre tid har du
också ansvar för att utföra servicekontroller.
Kostnaden för dessa betalar du men du får igen dem
när du har lämnat tillbaka bilen, om du har med dig
kvitto.

* Du måste alltid direkt meddela uthyraren om
något händer med bilen. Uthyraren skall tala om
exakt vad du ska göra. Om du måste reparera bilen,
komplettera med vätskor eller utnyttja bärgare för
att kunna köra den får du göra det för max 5% av
ett prisbasbelopp inkl moms utan att först fråga
uthyraren. Du får tillbaka pengarna, eller avdrag på

hyreskostnaden, mot uppvisande av originalkvittot.
* I försäkringsfall måste du omedelbart göra
skadeanmälan.
* Vid parkeringsskada gäller i stort sett samma
regler som om du själv äger bilen. Det är du som
ska göra polisanmälan och lämna denna
tillsammans med skadeanmälan till biluthyraren.
* Vid stöld skall du omedelbart polisanmäla detta
på den ort fordonet blev stulet och skicka kopia av
anmälan till uthyraren.
* Ditt hyresavtal hävs så fort du kontaktat uthyraren
och fullgjort stöldanmälan.
Det här bör du känna till när du ska lämna
tillbaka bilen
* Du kan alltid lämna tillbaka din hyrbil tidigare än
avtalat, men du bör kontakta utuhyrningsstället
först.
* Om ni inte kommit överens om något annat, ska
bilen lämnas på samma plats där du hämtade den
och under dagtid. Om du lämnar den för sent eller
på annan än överenskommen plats, kan uthyraren
debitera extra hyra och ersättning för hämtning av
bilen.
* Det är straffbart att nyttja bilen efter hyrestidens
utgång.
Biluthyrarens ansvar mot dig
* Det är uthyrarens ansvar att fordonet är i korrekt
skick när du får den. Om det uppstår fel under
hyrestiden som beror på att den är i dålig kondition
och biluthyraren inte snabbt kan hjälpa dig att få ett
nytt fordon eller reparera skadan, har du rätt till
nedsatt hyra eller – i vissa fall – att häva avtalet.
* Uthyraren måste alltid göra vad han kan för att
begränsa skadan för dig.
Ditt ansvar mot biluthyraren
* Du har ansvaret för att hyresbeloppet betalas i rätt
tid.
* Du har ansvariet för om fordonet skadas eller
stjäls under hyrestiden och skall betala ersättning
till uthyraren för skador som du svarar för enligt
belopp som framgår under punkt 9 i Allmänna
Hyresvillkor.
* Du är också skyldig att betala böter, skadestånd
etc, som kan drabba uthyraren pga att du kört
vårdslöst, för fort, felparkerat, osv. För
parkeringsanmärkningar som du inte betalar, utan
uthyraren tvingas göra detta åt dig, har vi rätt att ta
ut en extra avgift utöver
parkeringsanmärkningsavgiften. Vi har också rätt
att häva avtalet om du vansköter fordonet eller kör
den så vårdslöst att den riskerar minska onormalt i
värde.
* Hyrestagaren (=du) och/eller föraren (om det är
en annan person) som bryter mot villkoren ovan

(t.ex. inte betalar i tid eller vanvårdar fordonet) eller
på annat sätt förorsakar uthyraren skada,
rapporteras till Biluthyrarna Sveriges
informationslista, som är branschens
rekommendation till andra biluthyrare med
hyrestagare som inte är skötsamma.
* Du måste alltid göra vad du kan för att begränsa
skada som du kan orsaka uthyraren och bilen.
Om du måste anlita försäkringen…
* Ditt hyresfordon har obligatorisk trafikförsäkring.
Kontrollera med uthyrningsstället vilka övriga
försäkringar (t.ex. stöld-, vagnskade,
brandförsäkring etc) som ingår.
* Det är inte säkert att ditt hyresfordon har någon
försäkring som täcker stöld av bagage eller last
(t.ex. häst). Rådgör med uthyraren innan du
transporterar värdefull last.
* Om fordonet skadas eller stjäls under hyrestiden
eller om du måste anlita bilens bärgnings- eller
räddningsförsäkring är du ersättningsskyldig med
de belopp (kan variera) som försäkringsbolaget
sätter för det specifika fordonet. Du kan minska
ersättningsskyldigheten med en s.k.
skadekostnadsreducering. I vissa fall gäller inte
skadekostnadsreduceringen trots att du har tecknat
den. Det gäller t.ex. om föraren vid skadetillfället
var onykter, saknar körkort eller liknande. Den
gäller inte heller om bilen stjäls med nyckel. I dessa
fall kan du bli fullt ersättningsskyldig för skador.
* Du måste alltid fullfölja nödvändiga
skadeanmälningsrutiner (Blankett finns i bilens
handskfack). I vissa fall gäller en särskild
ungdomssjälvrisk om föraren vid skadetillfället var
under 24 år och är vållande till trafikskada.
Du transporterar hästar
Hästar är ”tung och levande last”, men våra fordon
är byggda för att hantera dem i rimlig omfattning.
Du får inte lasta tyngre last än vad fordonet får lasta
enligt registreringsbeviset. Det gäller både hästar,
sadlar, foder och medpassagerare. Vi har en
skyldighet att tala om hur många kg du får lasta i
varje fordon, och du har en skyldighet både mot oss
och polisen att följa den begränsningen. Kom ihåg
att polisen kan tvinga dig att lasta ur om fordonet är
för tungt lastat.
Du får inte frakta annat än hästar i
hästlastutrymmet, om du inte har fått skriftligt
godkännande från oss. Anledningen är att det är för
stor skaderisk. På samma sätt får inte fordonet
användas för att lastträna hästar med, då det innebär
för stort slitage på ramper och golv jämfört med att
endast transportera hästar.
Våra fordon är oftast höga. Du måste kontrollera att
fordonet får plats innan du kör under en viadukt, in

i ett garage, under utskjutande tak eller liknande.
Höjdledsskador är dyra att reparera och du kan göra
dig skyldig till vårdslöshet i trafik. Fordonens höjd
får du reda på av uthyrningsstället.
Fordonet ska mockas ur och vid behov städas efter
användning, i annat fall gör vi det mot en avgift.
Kontrollera med uthyraren om allt strö ska tas bort
eller inte. Fordonet får inte sköljas ur med
högtryckstvätt eller liknande. Behöver vi sanera
fordonet om din häst är smittad eller har varit på ett
ställe där det förekommer smitta, så har vi rätt att ta
ut en avgift för saneringen.
Du får använda saker ur säkerhets-kitet om du
behöver, men har något tagit slut eller tappats bort
kan du bli ersättningsskyldig.
När det gäller släp så har vi en skyldighet att tala
om ifall du får dra ett visst släp efter en viss bil eller
inte. Därför frågar vi om din dragbils
registreringsnummer. Du har själv ett ansvar för att
se till att ekipaget är lagligt, men vi kan neka hyra
om vi misstänker att ekipaget inte kommer att bli
det. Du får aldrig koppla ett släp till något annat än
en personbil, lätt lastbil, tung lastbil eller buss.
Har du frågor om hyresvillkoren, tveka inte
att kontakta uthyraren med dina frågor.
Trevlig resa!

