
 
 

 
 
 

  
 

        Saferoad Sverige AB · Box 920 · SE – 731 29  Köping · T: 0221-29700 · E: info@saferoad.se · VAT: SE556030-807301         saferoad.se                                                              
 

  

Allmänna hyresvillkor       2019-11-04 
§1 Tillämplighet 
Nedanstående villkor skall gälla om inte annat skriftligen avtalats mellan uthyrare 
(Saferoad Sverige AB) och hyrestagare. 

 
§2 Leverans och återlämning 
All uthyrning sker i mån av tillgång. All hyresmateriel levereras fritt våra depåer. 
Frakt och transportkostnad till och från depå eller annan avtalad plats betalas av 
hyrestagaren. Vid utleverans är det hyrestagarens ansvar att kontrollera att 
levererat hyresmaterial stämmer mot hyreskontrakt. Hyresmaterial skall på 
kundens risk och bekostnad återlämnas till samma depå om inget annat är avtalat. 
Återlämnande skall ske under uthyrarens öppettider. Om återlämning görs av 
hyrestagaren till depå utanför kontorstid så ansvarar hyrestagaren för 
uthyrningsmaterialet till dess att uthyraren mottagit och kontrollerat 
uthyrningsmaterialet. 

 
§3 Hyrestid 
3.1 Uthyrning för obestämd tid (löpande hyresdebitering). Hyrestiden räknas från 
och med den dag då hyresmaterielen levereras eller hålls tillgänglig för 
avhämtning till och med den dag då hyresmaterielen återlämnas till depå eller 
förvaringsplats. 

 
3.2 Uthyrning för bestämd tid (kontantförhyrning). Hyresmaterielen skall 
återlämnas inom avtalad tid. Önskar hyrestagaren förlänga hyrestiden skall 
nytt hyresavtal upprättas före returdatum. 

 
§4 Reklamation 
Uthyraren utlämnar hyresmaterielen i driftdugligt och utprovat skick, försedd med 
erforderliga skydd- och säkerhetsanordningar. Eventuell anmärkning mot 
utlämnad hyresmateriel skall skriftligen anmälas till uthyraren inom tre dagar efter 
mottagandet. 

 
§5 Hyresberäkning 
Hyra debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. Angiven dagshyra utgör 
hyrespris per enhet och kalenderdag. För del av dag utgår som för hel dag. Hyra 
debiteras även under semesterperioden om inte materielen i förväg är avanmäld 
och tillgänglig för avhämtning. 
Grundhyra (minimihyra) debiteras vid varje hyrestillfälle (minimihyra). 

 
§6 Äganderätt till hyresmaterial 
Hyresmaterielen är uthyrarens egendom och hyrestagaren förvärvar inte på grund 
av detta avtal äganderätt härtill. Hyrestagare som i strid mot detta avtal förfogar 
över hyresmaterielen kan ådraga sig straffrättsligt ansvar. Hyrestagaren får inte 
utan uthyrarens skriftliga godkännande låta annan använda hyresmaterielen, hyra 
ut hyresmaterielen i andra hand eller överlåta detta hyresavtal på annan. 

 
§7 Överlåtelse 
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Hyresmaterielen får inte utan uthyrarens godkännande användas av annan än 
hyrestagaren. 

 
§8 Användning  
Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen 
förvaras eller används. Uthyraren skall obehindrat ha tillträde till denna plats. 
Hyresmaterielen får ej utan uthyrarens skriftliga medgivande föras utanför 
Sveriges gränser. Hyresmaterielen får endast användas för sådana 
arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilka den är avsedd i 
enlighet med föreskrifter för drift och endast brukas av därtill behörig och utbildad 
personal. 

 
§9 Tillsyn och vård 
Hyresmaterielen skall vårdas väl av hyrestagaren som därvid skall följa av 
uthyraren utfärdade föreskrifter om drivmedel (eller spänning), smörjmedel, tillsyn 
och vård. Erforderligt drivmedel/smörjmedel samt slitdelar/förbrukningsmateriel 
bekostas av hyrestagaren. För tillsyn och vård skall kompetent personal 
användas. 

 
Besiktning i samband med montage ombesörjes och bekostas av 
hyrestagaren. Vid återlämnandet skall materielen vara väl rengjord och med 
hänsyn till normal förslitning i gott skick. 

 
§10 Skador och förlust 
Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmateriel liksom 
skada som inte kan hänföras till normal förslitning. Material som inte återlämnas 
efter hyrestidens slut debiteras till återanskaffningsvärde. Hyrestagaren kan 
dock i samband med uthyrningen teckna en hyrförsäkring genom uthyrarens 
försorg enligt § 14 nedan. 

 
Uthyraren ansvarar inte för direkta eller indirekta skador (t.ex. driftstopp, utebliven 
vinst) som åsamkas hyrestagaren till följd av fel på hyresmateriel. 

 
§11 Reparationer 
Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren. Utbyte av 
förbrukningsmateriel och slitdelar på arbetsplatsen under hyrestiden bekostas 
av hyrestagaren. 
Hyrestagaren får inte, med undantag av tillsyn och vård enligt § 9 ovan, utan 
uthyrarens skriftliga godkännande låta reparera eller förändra 
hyresmaterielen. 

 
Vid skador som uppkommit på grund av hyrestagarens oaktsamhet eller uppsåt 
debiteras. Därutöver skall reparationskostnad betalas av hyrestagaren för 
skador som inte kan hänföras till normal förslitning om inte kostnaden täcks av 
försäkring enligt § 14 nedan. 

 
§12 Åtgärder vid fel, skada och stöld 
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Hyrestagaren skall underrätta uthyraren om fel eller skada på hyresmaterielen samt 
om stöld under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela 
hyrestagaren vilka åtgärder som skall vidtagas med hyresmaterielen. 

 
Vid försäkringsfall skall hyrestagaren snarast möjligt göra skadeanmälan till eget 
eller av uthyraren anvisad rutin (se § 14). Det åligger hyrestagaren att vid stöld 
av hyresmaterielen samt vid skada som orsakats av känd eller okänd person och 
som upptäckts eller borde upptäckas av hyrestagaren göra polisanmälan på den 
ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren och 
försäkringsbolaget. Förlorad hyresmateriel som inte ersätts genom 
hyrestagarens egen försäkring eller av tecknad hyrförsäkring debiteras 
hyrestagaren till återanskaffningsvärde. Vid försäkringsfall skall hyrestagaren vid 
varje skadetillfälle betala gällande självrisk. Självrisk för hyrförsäkring framgår 
nedan under § 14. 

 
Skador på hyresmaterielen som inte kan hänföras till normalt slitage och som 
inte täcks av försäkring skall ersättas av hyrestagaren med den faktiska 
reparationskostnaden. 
 
§13 Följdskador och driftavbrott 
Hyrestagaren ansvarar för skada som åsamkas honom eller tredje man i 
samband med användning och placering av hyresmaterielen under hyrestiden. 
Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnad till följd av driftsavbrott. 

 
§14 Försäkring  
I samband med uthyrning kan hyrestagaren välja att teckna en hyrförsäkring för 
hyres- materielen. Kostnad (avgift) för sådan försäkring uppgår till 5% av 
hyreskostnaden och tas ut i samband med uthyrningen. Hyrförsäkringen gäller för 
skada på eller stöld av hyresmaterial enligt gällande försäkringsvillkor, se utdrag 
ur villkoren i bilaga 1. Om hyrestagaren vill använda egen försäkring skall detta 
meddelas uthyraren senast vid ordertillfället. 

 
Vid varje skadetillfälle där hyrförsäkringen kunnat användas utgår en självrisk om 
femtusen (5 000) kr som betalas av hyrestagaren. Vid skada eller stöld av skyltar 
uppgår dock självrisken till ettusen (1 000) kr per skadetillfälle som betalas av 
hyrestagaren. Om återanskaffningskostnaden för hyresmaterialet är lägre än 
självrisken ska hyrestagaren istället betala återanskaffningskostnaden för 
skadad eller stulen hyresmateriel. 

 
Uthyraren svarar för att trafikförsäkring finns på hyresmateriel och 
fordon som är försäkringspliktiga. 

 
§15 Betalningsvillkor 
Samtliga priser gäller exklusive mervärdesskatt. Kund som ej har kredit 
betalar hyran i förskott. Betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. 
Vid dröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. 
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Löpande fakturering sker månadsvis. Avslutade hyresavtal faktureras snarast. Om 
uthyraren kräver så skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt 
förskottsbelopp på hyra. 

 
§16 Återtagande 
Uthyraren har rätt att omedelbart häva avtalet och återta den uthyrda materielen 
om: 

a) Hyrestagaren inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren då 
de förfaller till betalning, om dröjsmålet inte är av ringa betydelse för 
uthyraren. 

b) Hyresmaterielen utsätts för onormal användning eller eljest 
vanvårdas så att betydande risk för värdeminskning föreligger. 

c) Hyrestagaren i övrigt åsidosätter bestämmelser i detta avtal, vars 
iakttagande inte är av endast ringa intresse för uthyraren. 

 
§17 Force majeure 
Uthyraren och hyrestagaren är inte ansvariga för skada som uppstår på grund av 
utebliven eller försenad uthyrning, som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, 
krigshändelser, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande 
omständighet. Hyrestagaren har ingen rätt till ersättning för av sådana skäl 
utebliven eller försenad uthyrning. Uthyraren och hyrestagaren har rätt att häva 
avtalet när det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medfört 
väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv. 

 
§18 Tillämplig lag och tvistelösning 
Tvist på grund av avtalet ska avgöras i Sverige med tillämpning av svensk 
nationell rätt. Om det omtvistade beloppet inte uppenbart överstiger 150 
prisbasbelopp, exklusive mervärdesskatt, ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
I annat fall ska tvist avgöras genom skiljedom enligt lagen om skiljeförfarande. 
Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet vid tidpunkten för väckande av talan. 

 

   


