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Allmänna hyresvillkor 

Nedanstående villkor skall gälla i den mån annat ej avtalats i detta kontrakt mellan 

hyreskunden och oss. 

§ 1 Leverans 

All hyresmateriel levereras fritt uthyrarens hyreslager. Materielen skall på kundens risk och 

bekostnad återlämnas hos samma hyreslager, från vilket leverans skett. 

§ 2 Hyrestid 

Hyrestiden räknas från och med den dag, då materielen utlämnas från uthyraren till och med 

den dag då materielen återlämnas i enlighet med § 1. 

§ 3 Hyresbetalning 

Hyran skall erläggas i förskott. De kunder som åtnjuter kredit, äger dock erlägga betalning i 

efterskott, enligt uthyrarens ordinarie betalningsvillkor. Uthyraren förbehåller sig emellertid 

rätt att när som helst under hyrestiden debitera och utkräva förskottshyra. 

§ 4 Deposition 

Därest uthyraren så påfordrar skall kund, som ej åtnjuter kredit, hos uthyraren deponera ett 

belopp motsvarande materielens nyvärde eller det lägre belopp som uthyraren godkänner. 

§ 5 Användningsplats 

Hyreskund äger ej rätt att använda eller förvara förhyrd materiel på annan plats än vad som 

angivits i hyreskontraktet. Förflyttning av förhyrd materiel till ny användningsplats medför 

nytt kontrakt. 

§ 6 Maskinens vård och drift 

Den förhyrda egendomen skall väl vårdas av kunden, som därvid är skyldig att iakttaga av oss 

för varje maskin utfärdade föreskrifter. För tillsyn och vård erforderliga driv- och smörjmedel 

samt luft- och oljefilter bekostas av kunden! 

För tillsyn och vård av hyremaskiner skall kunden använda yrkeskunnig personal. 

Hyresmaskin får ej ändras av kunden utan skriftligt medgivande från uthyraren. 

Uthyraren äger rätt att när som helst under uthyrningstiden inspektera hyresmaskin. 

Hyreskunden är skyldig att medverka till att besiktning kan äga rum. 

Hyresmaskin skall återlämnas i samma skick som den mottagits av hyreskunden med 

undantag för normal förslitning och skall vara väl rengjord. Uthyraren åtager sig att snarast 

efter återlämnandet besiktiga maskinen och därefter lämna hyreskunden besked om utfallet 

härav. 

Kunden ansvarar för sina anställdas åtgärder eller bristande åtgärder. 

§ 7 Skador på maskin, reparation och försäkring 
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Kunden svarar oavsett vållande för under hyrestiden uppkommen förlust och skada på 

hyresmaskinen med tillbehör, dock frånsett normal förslitning. 

Andra reparationer än utbyte av förbrukningsmateriel enligt § 6 första stycket får ej utföras 

utan uthyrarens godkännande. 

Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren och utföres på dennes 

verkstäder. Uthyraren bekostar i sådant fall erforderlig transport till och från verkstad. För det 

fall det med hänsyn till skadans omfattning finnes lämpligt äger uthyraren utföra reparationen 

på arbetsplatsen. Medför reparation av detta slag stillestånd för maskinen, överstigande en 

arbetsdag, äger kunden rätt till proportionellt avdrag å hyreskostnaden. Uthyraren svarar dock 

ej för kostnader och skador som åsamkats kunden vid driftavbrott på förhyrd maskin. 

Det åvilar hyreskunden att tillgodose att den förhyrda maskinen är fullt försäkrad mot brand, 

stöld, maskinskada samt ansvarsförsäkring. 

På begäran av uthyraren skall kunden lämna uppgift om tecknad försäkring, försäkringsbolag 

och försäkringsnummer. 

§ 8 Övriga skador 

Kunden svarar ensam för skada som tillfogats honom eller tredje man i samband med 

användning och placering av hyresmaskin under hyrestiden. 

§ 9 Överlåtelse 

Detta kontrakt får ej överlåtas och hyresmateriel får ej utan uthyrarens godkännande användas 

av annan än kunden. 

§ 10 Hävande av avtal 

Om kunden skulle brista i fullgörandet av sina åtaganden enligt detta kontrakt, äger uthyraren 

rätt att häva avtalet samt återtaga hyresmaterielen på dess uppställningsplats. Vid berättigat 

hävande äger uthyraren rätt till ersättning för uppkommen skada. Kund som missköter sitt 

hyres- eller kreditavtal riskerar att införas i en för branschen gemensam spärrlista. 

§ 11 Force majeure 

Uthyrningen gäller med reservation för omständigheter, varöver uthyraren ej råder och som 

hindrar, försvårar eller försenar avtalets fullgörande. Kunden är ej berättigad till ersättning för 

utebliven eller försenad uthyrning orsakad av sådana omständigheter. Uthyraren åligger att 

utan dröjsmål underrätta kunden om uppkommit sådant hinder. 

 


