
 
 

 
 

Hyresvillkor 
 
 
1. Tillämplighet 
Dessa villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning utan förare och är integrerade i hyresavtalet. 
Villkoren skall gälla om annat inte avtalats mellan uthyraren och hyrestagaren. 

2. Leverans 
Alla hyresobjekt levereras från uthyrarens hyresdepå och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad 
återlämnas till uthyraren. För de fall parterna avtalat om att uthyraren ska ombesörja transport ska hyresobjektet 
avlämnas på av hyrestagaren anvisad plats. Hyresobjektet anses som återlämnat när uthyraren avhämtat 
maskinen på anvisad plats. 
Vid återlämnandet ska hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat 
fall är uthyraren berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad. 
Om uthyrare ska bistå med avhämtning är det på hyrestagarens ansvar att hyresobjektet står lättillgängligt på 
anvisad plats så att hyresobjektet snabbt kan lastas på, samt att batterier på maskinen är laddade så att 
hyresobjektet kan förflyttas. 

3. Nyttjanderätt 
Hyresobjektet får inte nyttjas i strid med dessa villkor eller på sätt som riskerar påverka uthyrarens äganderätt. 
Hyrestagaren får inte märka om eller på annat sätt ändra identifikation, skriftliga instruktioner eller liknande. 
Hyrestagaren äger inte, utan uthyrares skriftliga eller muntliga medgivande, överlåta hyresavtalet eller i sin tur 
uthyra maskin till annan. 

4. Hyrestid 
Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresobjekten avhämtas, levereras av uthyraren eller hålls tillgänglig 
för avhämtning, till och med den dag då hyresobjekten återlämnas. 
Hyrestiden löper för den tid som avtalats. Har bestämd hyrestid inte avtalats löper hyrestiden till dess att 
hyrestagaren återlämnar objektet enligt stycke 2 eller för de fall uthyraren ombesörjer transport, till och med den 
dag hyrestagaren meddelat uthyraren att maskinen finns tillgänglig för avhämtning på anvisad plats. 
Hyresobjektet uthyres för användning i enskift om högst åtta timmar om inte annat svtalats. Hyrestagaren ska 
utan dröjsmål meddela uthyraren om förändringar avseende användandet. 

5. Hyresräkning 
Hyra debiteras i enlighet med uthyrarens gällande hyresprislista och kan komma att justeras under 
hyresperioden. Angiven dagshyra utgör hyrespris per maskin och dag. För del av dag utgår hyra som för en hel 
dag. Lördagar, söndagar och helgdagar är normalt hyresfria, såvida det uthyrda objektet inte används under 
dessa dagar. Hyra debiteras även under semesterperioden om inte hyresobjektet i förväg är avanmäld och 
tillgänglig för avhämtning. 
För stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra. 

6. Användning 
Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det 
är avsett.  
Endast behörig och kvalificerad personal äger rätt att använda hyresobjektet. Hyrestagaren är skyldig att i 
samband med avhämtning och avlämning av hyresobjektet tillse att han fått instruktioner för såväl handhavande 
som skötsel av hyresobjektet. 
Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller 
användas av annan än hyrestagaren. 

7. Skötsel och vård 
Kunden är skyldig att vårda hyresmaskinen och andra hyresobjekt och att iakttaga utfärdade föreskrifter om 
maskinens och objektens skötsel samt att använda föreskrivna driv- och smörjmedel. Erforderliga drivmedel och 



 
 

 
 

smörjmedel samt slitdelar och förbrukningsmaterial bekostas av hyrestagaren. För tillsyn, vård och för 
skötselanvisning skall kompetent personal anlitas. Vid retur skall hyresobjekten vara rengjorda. För utrustning 
som enligt arbetsmiljölagen skall saneras debiteras särskild saneringskostnad. 
Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra 
obligatorisk besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen under normal arbetstid. 

8. Skador på maskin, reparationer och försäkring 
Kunden svarar för uppkomna skador, som ej är att hänföra till normalt slitage, från det att hyresobjektet lastats 
och till den lossats vid våra förråd. Stilleståndskostnad debiteras. Reparation får ej utföras utan vårt 
godkännande. Uthyraren ansvarar ej för skador som kan uppstå till följd av driftsstörningar på förhyrd utrustning 
under hyrestiden. Brand-, stöld-, transport-, sprängnings- och skadeståndsförsäkring är ej tecknad av oss. 
Hyrestagaren ansvarar alltså för alla skador som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje 
man. 
För mer information, se dokumentet ”försäkringsvillkor”. 

9. Försäkring 
För att uppfylla sitt ansvar enligt dessa hyresvillkor åligger det hyrestagaren att hålla hyresobjektet försäkrat. 
Stölddelen i den försäkring vars kostnad till viss del debiteras hyrestagaren omfattar hyresobjekt som stulits 
genom inbrott d.v.s. att hyresobjektet förvarats i utrymmen såsom låsta lokaler eller låst inhägnat område då det 
stulits. Förkommer eller skadas hyresobjektet ska hyrestagaren omedelbart anmäla detta till uthyraren. 
Uthyraren och hyrestagaren ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat särskilt avtalats. Vid tveksamhet 
om försäkringens omfattning, kontakta oss. 

10. Förlust av maskin och material. 
Förlorade maskiner och material debiteras till nyanskaffningsvärde. 

11. Utebliven betalning 
Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder 
ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet, är 
uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtaga hyresobjekt på hyrestagarens 
bekostnad. 

12. Betalningsvillkor 
14 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen. Samtliga priser gäller exklusive 
mervärdesskatt. 

13. Hävande 
Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och part inte omgående vidtar 
rättelse efter erinran därom. 
Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, ställer in sina betalningar, ansöker om 
företagsrekonstruktion, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, eller annan liknande omständighet är 
uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens 
bekostnad. 

14. Tvister 
De tvister som kan uppkomma mellan uthyrare och hyrestagare skall avgöras enligt svensk rätt av svensk 
domstol. 
 

 

 


