Allmänna hyresvillkor

9. Hyrestagarens ansvar vid överträdelse av trafik- och
parkeringsbestämmelser.

1. Hantering av personuppgifter

Hyrestagaren ansvarar för alla ekonomiska påföljder som uthyraren kan drabbas
av till följd av överträdelse av trafik- eller parkeringsbestämmelser. Detta gäller
dock inte om överträdelsen orsakats av sådana brister på fordonet som
hyrestagaren varken känt eller borde ha känt till.
Hyrestagaren ansvarar även för alla andra ekonomiska påföljder som uthyraren
kan drabbas av till följd av hyrestagarens brukande av fordonet. Vägtullar är en
sådan typ av kostnad, men ansvaret är inte begränsat till detta.
Om hyrestagaren inte i rätt tid betalar eventuella böter eller avgifter enligt denna
punkt har uthyraren rätt att, förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera
hyrestagaren en expeditionskostnad på 150:- för varje överträdelse.

Genom ingående av detta avtal medger du att TJ Husbil & Fritid AB får behandla
dina personuppgifter. Utförlig information om hur uppgifterna behandlas finns på
www.tjfritid.se/GDPR

2. Fordonets användning
Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av hyrestagaren, och av
de personer som framgår av avtalets särskilda villkor. Hyrestagaren ansvarar för
att den som kör fordonet har rätt körkortsbehörighet och är minst 25 år. Oavsett
vem som kör fordonet är det alltid hyrestagaren som ansvarar för fordonet. Önskar
hyrestagaren använda fordonet utanför Sverige får detta ske endast efter
uthyrarens skriftliga medgivande.
Hyrestagarens rätt att disponera fordonet upphör omedelbart om försök att föra
fordonet ut ur Sverige görs utan uthyrarens skriftliga medgivande. Detta innebär
att Polis/Tull eller annan som handlar i uthyrarens ställe har rätt att omhänderta
och kvarhålla fordonet.
Hyrestagaren är fullt betalningsansvarig för samtliga kostnader som uthyraren
drabbas av till följd av att fordonet använts utanför de länder som uthyraren
godkänt.
Hyrestagaren få inte hyra ut fordonet till annan, och ej heller utföra transport av
personer eller gods mot betalning. Fordonet får inte användas till att draga, skjuta
eller på annat sätt flytta annat fordon, om inte detta tillåts enligt de särksilda
villkoren. Det är ej heller tillåtet att använda fordonet i någon form av tävling.
Hyrestagaren äger ej någon rätt att nyttja eller förfoga över hyresobjektet
utöver det som framgår av detta avtal. Äganderätten till hyresobjektet innehas av
hyresgivaren eller dess finansbolag och kan aldrig överlåtas på hyrestagaren.

3. Hyra och dröjsmål med betalning
Hyran för fordonet anges i avtalets särskilda villkor och hyrestagaren ansvarar för
att hyran erläggs i tid. Uthyraren äger rätt att begära depositionsbelopp och/eller
förskott på hyran. Kostnader för drivmedel ingår inte i hyran. Vid försenad
betalning har uthyraren rätt att debitera hyrestagaren dröjsmålsränta och
förseningsavgift.

4. Försenad eller utebliven leverans
Uthyrarens ska tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan uthyraren inte
uppfylla detta är hyrestagaren berättigad till nedsättning av hyran i proportion till
dröjsmålet. Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för hyrestagaren äger denne
rätten att häva avtalet, dock kan hävning inte ske om uthyraren omedelbart
erbjuder annat likvärdigt fordon.

5. Fordonets skötsel
Hyrestagaren ansvarar för att fordonet vårdas och skall se till att bibehålla det i
funktionsdugligt, lagligt och oförändrat skick. Om fordonet utnyttjas för längre
körsträcka än 500 mil skall hyrestagaren se till att föreskrivna serviceinspektioner
görs på auktoriserad märkesverkstad och att anteckning görs i serviceboken.
Uthyraren skall upplysa om vid vilken mätarställning sådan serviceinspektion ska
ske. Kostnaden för inspektionen ersätts av uthyraren. Uthyraren har alltid rätt att
själv eller genom annan besiktiga fordonet under hyrestiden.

6. Åtgärder vid fel, skada eller stöld
Hyrestagaren skall så snart som möjligt underrätta uthyraren om fel eller skada på
fordonet. Hyrestagaren får dock utan att underrätta uthyraren låta utföra reparation
som är nödvändig för fordonets framförande om kostnaden inte överstiger 1250:Reparationskostnaden skall ersättas av uthyraren om inte hyrestagaren skall stå för
kostnaden enligt punkt 10. Hyrestagaren ska styrka utlägget med kvitto för att
erhålla ersättning.
Vid stöld eller skada på fordonet som orsakats av okänd person åligger det
hyrestagaren att både polisanmäla och underrätta uthyraren. Kopia på
polisanmälan ska sändas till uthyraren. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående
svarar hyresmannen gentemot uthyraren för därigenom uppkommen skada.

7. Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada.
Uthyrarens ansvarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick.
Uppkommer fel eller driftstopp under hyrestiden pga av fordonets kondition är
hyrestagaren berättigad till nedsättning av hyran. Vid fel som är av väsentlig
betydelse för hyrestagaren äger denne rätt att häva hyresavtalet. Avtalet får dock
inte hävas om uthyraren utan oskäligt dröjsmål, efter att denne fått kännedom om
felet, låter reparera felet eller lämna likvärdigt ersättningsfordon.
Hyrestagaren har rätt till skälig ersättning för den skada denne drabbats av pga det
felaktiga fordonet, under förutsättning att denna kan styrka sina utgifter.
Ersättning utgår inte för förlust av näringsverksamhet.
Uppkommer driftstopp pga trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör fortsatt färd,
eller om fordonet stjäls, hävs avtalet efter det att hyrestagaren underrättat
uthyraren och vid stöld även gjort polisanmälan.

8. Begränsning av skada
Både hyrestagaren och uthyraren ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin
skada, annars får respektive part själv bära motsvarande del av förlusten.

10. Hyrestagarens ansvar och ersättningsskyldighet vid
skada på eller förlust av fordonet.
Hyrestagaren ansvarar för att fordonet inte skadas eller förkommer under
hyrestiden. Hyrestagaren går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på
brister i fordonet.
Hyrestagaren ska betala ersättning till uthyraren för skador enligt följande:
Vagnskada
12 000:(5 000:-)
Trafiksjälvrisk
10 000:(4 000:-)
Stöld
6 000:(2 500:-)
Stöld med nyckel
Fordonets marknadsvär (Ej reducering)
Brandskada
5 000:(1 500:-)
Stenskott vindruta (ej sprickbildning)
2 000:(800:-)
Stenskott med sprickbildning
5 000:(2 000:-)
Bärgning och räddning
5 000:(2 500:-)
Husbilsfönster
7 000:(4 000:-)
Backspegelglas (pris/glas)
900:(500:-)
Backspegelkåpa
1 300:(800:-)
Backspegelblinkers
800:(400:-)
Plastdelar utvändigt husbil (pris/del)
7 000:(4 000:-)
Husbilsdörr
12 000:(5 000:-)
Lackskada < 1 kvm
8 000:(5 000:-)
Lackskada > 1 kvm
12 000:(5 000:-)
Markis
12 000:(5 000:-)
Husbilsnyckel
2 000:(1 000:-)
Bilnyckel
9 000:(5 000:-)
Cykelställ
7 000:(4 000:-)
Diesel i vattentank
35 000:(20 000:-)
Skada i bords- eller bänkskiva
5 000:(1 500:-)
Klädsel soffor & sängar
5 000:(1 500:-)
Hyrestagaren kan mot särskild avgift (skadekostnadsreducering), vars belopp
framgår av avtalets särskilda villkor, minska sin ersättningsskyldighet för varje
skademoment. Efter sådan reducering begränsas hyrestagarens
ersättningsskyldighet till det belopp som anges inom parenteser ovan. Avgift för
skadekostnadsreducering kan endast avtalas och betalas innan hyresperioden
påbörjas. Vid resa inom Skandinavien (ej Sverige), ökar alla ovanstående belopp
med 20%. Vid resa i övriga Europa ökas beloppen med 35%.
Om trafikskada orsakas och föraren inte är godkänd enligt punkt 2 i de allmänna
villkoren gäller alltid de ordinarie ersättningsbeloppen oavsett vad som avtalats
om skadekostnadsreducering. Utöver detta ska hyrestagaren även betala en extra
ersättning på 2 500:Vid nyttjande av fordonets rättsskyddsförsäkring debiteras hyrestagaren självrisk
enligt försäkringsbolagets villkor, oavsett vad som avtalats om
skadekostnadsreducering.
Skadekostnadsreducering gäller endast för skador som uppkommit inom de länder
som godkänts i förväg av uthyraren. För att avtal om skadekostnadsreducering ska
gälla måste hyrestagaren uppfylla ordinarie skyldigheter vid skadefall enligt detta
avtal. Vid parkeringsskador eller om annan bilförare smitit krävs polisanmälan,
och om möjligt, vittnesuppgifter.
Oavsett om avtal om skadekostnadsreducering tecknats eller ej ansvarar
hyrestagaren för reparationskostnader för skador som uppkommit genom genom
vårdslöshet. Exempel på sådana skador och skadeorsaker är, men ej begränsat till,
slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, brännskador, vattenskador mm.
Om fordonet återlämnas vanvårdat eller onormalt nedsmutsat har uthyraren rätt att
debitera hyrestagaren skälig kostnad för återställande av fordonet

11. Återlämnande av fordon
Fordonet ska återlämnas vid hyrestidens utgång på samma plats som det
avhämtats, om inte annat framgår av de särskilda villkoren. Tidpunkten för
återlämnande framgår av de särskilda villkoren. Vid återlämnande ska fordonet
vara städat, fulltankat och i samma skick som när det hämtades. Uthyraren och
hyrestagaren ska gemensamt besiktiga fordonet, och fordonet anses återlämnat
först efter kvittering av uthyraren.
Om hyrestagaren inte återlämnar fordonet enligt avtalet debiteras straffavgifter.
Dessa avgifter kan vara, men ej begränsat till, förseningsavgifter, extra hyra,
städning, skadeåterställning mm. Bristande städning och rengöring debiteras enligt
aktuell tillvalsprislista med ett påslag om 50%, dock alltid minst 500:- Ej full
bränsletank debiteras med faktisk bränslekostnad med ett påslag om 50%.

12. Uthyrarens hävningsrätt mm
Uthyraren har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om hyrestagaren inte
fullgör sina betalningsåtaganden, fordonet utsätts för onormal körning eller
vanskötsel, eller om hyrestagaren inte följer hyresavtalet.

