ALLMÄNNA HYRESVILLKOR
Nordisk Truck-Trans AB nedanstående hyresobjekt på i detta avtal
stadgade villkor, nedan även kallad uthyraren, uthyr till
hyreskunden

3.5 Kostnader
Alla driftskostnader betalas av hyreskunden. Hyreskunden
bekostar reparationer av skador som består av vårdslöshet,
bristande skötsel och/eller felaktigt användande av utrustning.

1. Avtalsomfattning
1.1 I avtalet ingår:
Underhåll och reparation av utrustningen, reservdelar,
smörjmedel och resekostnader, förorsakade av normalt slitage.
1.2 I avtalet ingår ej:
Någon form av reparation eller reservdelar förorsakade av skada,
vårdslöshet eller felaktig användning av utrustningen.

4. Hyresberäkning
Den angivna dagshyran utgör hyrespriset per arbetsskift, om 8
timmar, exkl. skatter. Önskar hyreskunden använda utrustningen
mer än ett skift per dygn är han skyldig att underrätta uthyraren
därom vid 2 skifts körning ökas priset med 75%. Minimihyran
utgör dagshyran x 2. För reparation enligt pkt. 1.1 utgår hyra
endast för första reparations dygn. Utrustningen uthyres fritt
uthyrarnas hyrstation. Förtydliganden
Dygnshyra – Påbörjad dag (8 timmar)
Veckohyra – Påbörjad vecka (5 dagar)
Månadshyra – Påbörjad månad (5 dagars vecka)

2. Uthyrarens förbindelser
2.1 Utrustningens skötsel:
Uthyraren svarar för att utrustningen hålls i gott skick och vid
anmälan av fel, utan onödigt dröjsmål, se till att utrustningen
repareras. Om felet är av sådan art att utrustningen är oanvändbar
och reparation ej kan genomföras inom tre arbetsdygn, ska
uthyraren ställa ersättningsutrustning till förfogande, senast efter
tre arbetsdygn från det felet anmälts till uthyraren. Denna
skyldighet gäller ej om felet uppkommit genom skada, vårdslöshet
eller annan felaktig användning av utrustningen.
2.2 Utbildning:
Uthyraren åtar sig att tillhandahålla förarutbildning av
hyreskundens personal. Kostnaden härför betalas av hyreskunden.
3. Hyreskundens förbindelser
3.1 Utrustningens användande:
– Hyreskunden svarar för att utrustningen användes på ett
lagenligt sätt av utbildad personal.
3.2 Hyreskundens dagliga ansvar är att kontrollera: – Batteriet
med avseende på elektrolytnivå samt tillse att batteriet laddas på
rätt sätt. – Broms- och styrfunktionen.
3.3 Ändring eller flyttning av utrustningen:
Hyreskunden äger ej rätt att utan uthyrarens medgivande ändra,
utlåna eller flytta utrustningen så att förutsättningarna i detta
avtal ändras. Uthyraren äger rätt att när som helst under
hyrestiden besiktiga utrustningen.
3.4 Service och reparation:
Det åligger hyreskunden att, upplåta hyresobjektet för service
under normal arbetstid samt att vid behov
omedelbart anmäla fel på hyrd utrustning till hyresstation.

5. Betalningsvillkor
Hyran betalas varje månad i efterskott per 30 dagar netto efter
fakturadatum. Gäller efter godkänd kredit prövning.
Vid försenad betalning debiteras dröjs målsränta.
6. Försäkring
Trafik-, brand- och stöldförsäkring är tecknad av uthyraren.
För dessa försäkringar gäller allmänna villkor för
motorfordonsförsäkring. Således täcker trafikförsäkringen den
skadeståndsskyldighet som kan föreligga gentemot tredje man vid
skada till följd av trafik med trucken. Trafikförsäkringen täcker ej
skador på hyreskundens eller uthyrarens egendom.
För skadeståndsskyldighet till följd av annan skada än trafikskada
svarar hyreskunden ensam.
Inträffad skada ska omedelbart anmälas till uthyraren.
Hyreskunden eller förare får ej medge skadeståndsskyldighet eller
uttala sig avseende skäligheten av yrkat belopp. Hyreskundens
självrisk utgör alltid 10% av ett basbelopp vid trafik-, brand- eller
stöldskada och ett basbelopp vid annan skada på trucken.
Basbelopp enligt lagen om allmän försäkring och avser det belopp
som gällde för januari månad det år skada har inträffat.
7. Uppsägningstid
Hyresavtalet gäller med 3 månaders ömsesidig uppsägningstid
eller enligt särskild överenskommelse. Om hyreskunden dröjer
med erläggandet av debiterad hyra utöver 8 dagar från
förfallodagen eller eljest bryter mot bestämmelserna i detta avtal
är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan uppsäga
avtalet och återtaga den uthyrda utrustningen.
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