Allmänna Hyresvillkor
Dessa hyresvillkor gäller för uthyrning av produkter, nedan kallade hyresobjektet/en mellan hyrestagaren,
nedan kallad "kunden" och uthyraren Patrik Welander AB (556742-1952)
2. Leverans och återlämning
Kunden svarar för att hämta och återlämna hyresobjektet. Hemkörning och återhämtning av hyresobjekt kan I
vissa fall avtalas till en extra kostnad. Hyresobjektet ska lämnas rengjort och i det skick det hämtades.
Återlämnas hyresobjektet/en smutsiga debiteras rengöring för kunden enligt gällande prislista. Vid leverans är
kunden skyldig att kontrollera och påtala fel på hyresobjektet. Fota skador och genast meddela hyresgivaren.
Vid återlämning skall hyrestagaren meddela ev fel och brister.
3. Hyresobjektet/en
Kunden får inte hyra ut utrustningen i andra hand utan skriftligt godkännande. En kund får heller inte låta andra
nyttja utrustningen. Alla hyresobjekt får endast användas inom Sveriges gränser. Hyresobjektens äganderätt
kan aldrig övergå till kunden. Kunden äger inte rätt att på egen hand reparera fel på hyresobjektet utan
godkännande.
4. Hyrestid
Hyresperioden är på förhand avtalad och ska framgå av avtalet. Kunden är skyldig att återlämna hyresobjektet
när hyresperioden är slut om inget avtal om förlängning av hyrestid träffats.
5. Betalning
Betalning sker med Swich eller kontanter när Hyresobjektet hämtas eller när utkörning genomförts. Priset
framgår av avtalet och priser anges inklusive moms.
6. Ansvar och skador
Patrik Welander AB ansvarar för kostnad till följd av normal förslitning av hyresobjektet och normala
servicekostnader. Kunden ansvarar för skador och onormalt slitage som uppkommer på hyresobjektet/en och
är ersättningsskyldig för den faktiska reparationskostnadens eller anskaffningsvärdet av motsvarande
hyresobjekt. Kunden ska utan dröjsmål meddela Patrik Welander AB när skada skett. Det åligger kunden att
ha en gällande trafikförsäkring och en allriskförsäkring som täcker skador. Patrik Welander AB är inte skyldig
att ersätta kunden med nya hyresobjekt under tiden hyresobjektet repareras, införskaffas på nytt. Skador till
följd av kundens användning av hyresobjektet/en ansvarar kunden för. Hyresgivaren är på inget sätt ansvarig
för person-, sak- eller förmögenhetsskador för kunden eller tredje part. Inte heller är hyresgivaren ansvariga för
kundens driftsstopp och därmed utebliven vinst i samband med felaktigheter på hyresobjektet/en.
8. Stöld
Förlust genom stöld ska anmälas av kunden till polisen och till kundens försäkringsbolag. Patrik Welander AB
debiterar kunden hyra fram till dess att en kopia av polisanmälan lämnats. Stöld som inte täcks av kundens
försäkringsbolag skall kunden ersätta utan dröjsmål.
9. Hävning av avtal
Patrik Welander AB äger rätt att återta hyresobjektet närsomhelst om det upptäcks att kunden inte sköter
utrustningen, att betalning uteblivit eller om annan del av dessa hyresvillkor inte följs.

