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HYRESAVTAL GÄLLANDE SLÄPEN
Reg Nr EKO 342 / UUF 77F
Du får använda släpet som ditt eget…. med några undantag;
Du får inte låna ut det. Om någon annan skall använda släpet måste du först få detta godkänt av Wittsjö Consulting
AB. Men kom ihåg att det är alltid du som har ansvaret för släpet och för att föraren har tillstånd att köra.
·

Då får inte köra ut släpet ur Sverige utan tillstånd från Wittsjö Consulting AB.

·

Du har ansvaret för att släpet bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick under hyrestiden.

Betalning, förskotts och depositionsbelopp;
Du bär ALLTID ansvaret för att hyran betalas i tid.
·

Kontrollera att priserna som ni kommit överens finns med i kontraktet

·

Betalning görs vid återlämnandet av släpet eller i förskott, vid kontant betalning
tillkommer en kostnad på 50:-

·

Betalning mot faktura med 10 dagars netto. Fakturerings avgift 25:-

·

Swisha till 1236096762.

Om släpet blir stulet, skadat eller går sönder!
·

Du måste alltid meddela uthyraren om något händer med släpet. Uthyraren tala om exakt vad du skall
göra.

·

I försäkringsfall måste skadeanmälan omgående göras till släputhyraren.

·

Vid parkeringsskada gäller i stort sett samma regler som om du själv äger släpet. Det är du som skall göra
polisanmälan och lämna denna tillsammans med skadeanmälan till släputhyraren.

·

Vid stöld skall du polisanmäla detta på den ort där släpet blev stulet och skicka kopia av anmälan
till släputhyraren.

·

Ditt hyresavtal hävs så fort du kontaktat uthyraren och fullgjort stöldanmälan.

Uthyrare:
Wittsjö Consulting AB 556399–5975, Flädervägen 5, 282 66 Vittsjö, +46(0)708-45 05 05, boka@nyttjamig.se
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Det här bör du känna till när du ska lämna tillbaka släpet;
·

Du kan alltid lämna tillbaka ditt släp tidigare än avtalat.

·

Om ni inte kommit överens om något annat, ska släpet lämnas på samma plats där du hämtade det och
under uthyrarens normala öppettider. Om du lämnar det för sent eller på annan än överenskommen plats,
kan uthyraren debitera extra hyra och ersättning för hämtning av släpet.

·

Det är straffbart att nyttja släpet efter hyrestidens utgång.

Släputhyrarens ansvar mot dig;
·

Det är uthyrarens ansvar att släpet är i korrekt skick när du får det. Om det uppstår fel under hyrestiden som
beror på att den är i dålig kondition och uthyraren inte snabbt kan hjälpa dig att
få ett nytt släp eller reparera skadan, har du rätt till nedsatt hyra eller – i vissa fall häva avtalet.

·

Uthyraren måste alltid göra vad han kan för att begränsa skadan för dig.

Ditt ansvar gentemot uthyraren;
·

Du har ansvaret att hyresbeloppet betalas i rätt tid.

·

Du har ansvaret för om släpet skadas eller stjäls under hyrestiden och skall betala ersättning till uthyraren för
skador som du svarar för enligt belopp som framgår i hyresvillkoren.

·

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, debiteras du 150.- kronor inkl. moms för varje förseelse utöver beloppet för parkeringsanmärkningen.
Uthyraren har också rätt att häva avtalet om du vansköter släpet eller kör det så vårdslöst att den riskerar
minska onormalt i värde.

·

Du måste alltid göra vad du kan för att begränsa skada som du kan orsaka uthyraren och släpet.

Om du måste anlita försäkringen…
·

Ditt släp har obligatorisk helförsäkring.

·

Ditt släp har dock inte någon försäkring som täcker stöld av bagage eller last. Rådgör med uthyraren innan
du transporterar till exempel värdefull konst, juveler och dylikt.

·

Om släpet skadas eller stjäls under hyrestiden eller om du måste anlita bilens bärgnings- eller räddningsförsäkring är du ersättningsskyldig med de belopp som detta medför (självrisken se nästa sida).

·

Du måste alltid fullfölja nödvändiga skadeanmälningsrutiner.

Uthyrare:
Wittsjö Consulting AB 556399–5975, Flädervägen 5, 282 66 Vittsjö, +46(0)708-45 05 05, boka@nyttjamig.se
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Skåpsläpet är helförsäkrat i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

Självrisk för släpvagn vid utnyttjande av försäkring;
Vagnskada SEK 1 500.- övrigt se försäkringsbrev Denna självrisk betalas oavkortat av
hyrestagaren vid en ev. skada etc. uppkommer under den aktuella hyrestiden.

Släpet hyresunder _____ timme/timmar/dygn till en total kostnad av _____________: - inkl. moms

Släpet hämtas:

_______-_____-_____kl:_____:_____
Släpet lämnas senast:

_______-_____-_____kl:_____:_____

Hyrpriser Skåpsläp EKO 342
2 timmar
4 timmar
24 timmar

250 kr
350 kr
625 kr

Helgpris:
850 kr
Fredag 17:00 – Söndag 21:00

Hyrestagare:

Priserna inkl. moms
Hyrpriser Skåpsläp UFF 77F

.........................................................................................................

2 timmar
4 timmar
24 timmar

Uthyrare:

Helgpris:
750 kr
Fredag 17:00 – Söndag 21:00

.........................................................................................................

200 kr
300 kr
550 kr

Priserna inkl. moms
Bankgiro 5721-0536
Swish 1236096762

Wittsjö Consulting AB

Uthyrare:
Wittsjö Consulting AB 556399–5975, Flädervägen 5, 282 66 Vittsjö, +46(0)708-45 05 05, boka@nyttjamig.se

