HYRES- OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR
Nedanstående allmänna hyres- och
försäkringsvillkor gäller från 1 December
2020 och ersätter därför alla tidigare
versioner av villkoren.
ALLMÄNNA VILLKOR:
Såvida annat inte är skriftlig
överenskommet gäller nedanstående
regler samt de gällande hyrespriserna för
alla hyresavtal som ingås med Scantruck
AB. Priserna i katalogen är exklusive
moms. I det följande betecknas kunden
som hyrestagare och Scantruck AB som
uthyrare
.
HYRESMÅLETS VARIGHET OCH
BERÄKNING:
Ingående av hyresavtal med uthyrare kan
bara avtalas med uthyrarens
materialkonsulter.
För allt uthyrt material beräknas
hyresmålets start från och med den dag
den hyrda utrustningen lämnar
uthyrarens plats, och varar till och med
den dag när det hyrda hämtas eller
returneras till uthyrarens plats.
Materialet ska vara återlämnat senast 48
timmar efter avanmälning. om detta inte
sker faktureras hyrestagaren fram till
materialet är åter hos Scantruck AB.
För alla hyresobjekt förutsätts en
arbetsvecka på 5 dagar, var materialet
används upp till 7,5 timmar om dagen,
såvida annat inte framgår av
uthyrningsprogrammet. Används
materialet mera än 7,5 timmar, debiteras
extra dagshyra, och om materialet
används lördagar, söndagar och
helgdagar beräknas också dessa som
hyresdagar. Den dagliga hyran beräknas
för hela hyresperioden, oavsett om det
hyrda materialet faktiskt används.
Uppsägning av hyresmålet från
hyrestagarens sida ska ske per telefon till
uthyrarens materialkonsulenter med en
dags varsel. Efter uppsägning ansvarar
hyrestagaren för hyresobjektet tills det
hämtas. Uthyraren förbehåller sig rätten
att när som helst uppsäga ett hyresavtal
utan varsel, speciellt om hyrestagaren är
under konkurs eller betalningsstopp, eller
inte betalar fakturerad hyra enligt
gällande betalningsvillkor. Hyrestagaren
betalar alla härmed förbundna kostnader.
TRANSPORT:
Transportutgifter betalas av hyrestagaren
efter gällande tariff. Vid transport av
maskiner som är över 3,65 m breda
beräknas ytterligare för följebil, oavsett
hyresperiodens längd. Hyrestagaren har
dock rätt till att själv transportera
materialet, men påtar sig i detta fall det
fulla ansvaret under av- och pålastning,
samt under själva transporten.
SKYLDIGHETER OCH ANSVAR:
Uthyraren är skyldig att leverera allt
material i helt rengjort, klargjort och
lagligt skick. Eventuell reklamation av fel
och brister på det uthyrda ska göras på
den första hyresdagen för att vara giltigt.
Senare reklamationer avvisas och
hyrestagaren ansvarar för eventuella
skador/brister som kan konstateras vid
hemkomst.
Hyrestagaren betalar alla kostnader för
materialets montering, nedmontering,
användning, avhämtning och returnering,

samt alla kostnader för bränsle,
smörjoljor, elektricitet och liknande. Vad
gäller smörjolja får bara angivna typer
och kvaliteter användas, och det är
förbjudet att fylla på avgiftsfri och färgad
dieselolja i hyresobjektet. Borttappat
eller förstört tillbehör, som nycklar,
instruktionsböcker, verktyg, kablar osv.
ersätts till fullo av hyrestagaren.
Hyrestagaren bär den fulla risken och
ansvaret för det hyrda materialet i
hyresperioden, också för
säkerhetsmässiga kontroller och
nödvändigt underhåll. Hyrestagaren är
därför ansvarig för alla typer av skador,
stopp, stölder och vandalism, samt
skador på hyrestagarens eller tredjeparts
person eller egendom oavsett om det är
oavsiktligt eller försumligt. Hyrestagaren
ska själv teckna en ansvarsförsäkring som
kan täcka ansvaret för skador som kan
förvållas på hyrestagarens eller
tredjemans saker, person eller egendom,
när det hyrda används som
arbetsredskap.
Uthyraren ansvarar aldrig för
hyrestagarens driftförlust, tidsförlust,
vinstförlust eller annan indirekt förlust
oavsett om det kan hänföras till det
hyrda. Alla förluster/kostnader som en
konsekvens av
maskinstopp/fel/förseningar eller annat
påverkar inte uthyraren.
Hyrestagaren är skyldig att ersätta
uthyraren i den grad uthyraren blir pålagt
ersättningsansvar gentemot tredje part,
för förluster och skador som uthyraren
inte kan göras ansvarig för enligt villkoren
i detta dokument.
Uthyraren förbehåller sig rätten att när
som helst besikta det uthyrda materialet i
uthyrningsperioden.
Hyrestagaren är ansvarig för lagmässig
användning av det hyrda, och är skyldig
att göra anmälning till Yrkesinspektionen,
andra myndigheter och eventuella kabeloch ledningsägare. Hyrestagaren är
skyldig att säkra att allt material som
kräver körkort bara används av personer
med giltigt certifikat/körkort.
Det är inte tillåtet att röka i uthyrarens
förarhytter. Överträdelse av detta
medför att hyrestagaren påläggs
ytterligare utgifter för rengöring.
Hyrestagaren är, vid hyresperiodens
upphörande, skyldig att returnera det
hyrda materialet i samma skick som vid
mottagandet, dvs. rengjort, utan fel och
brister. Hyresobjektet kontrolleras efter
returnering till uthyraren och
hyrestagaren ansvarar till fullo för skador,
brister, bristfull rengöring och liknande
som kan konstateras vid hyresperiodens
slut. All rengöring efter betong, asfalt,
förorenande material och jordavfall samt
efterföljande bortskaffning av detta
beräknas efter mängd och faktureras
efter gällande tariff. Hyrestagaren får inte
på egen hand, eller med hjälp av andra
göra reparationer på eller ändringar av
hyresobjektet utan att först få skriftligt
förhandsgodkännande från uthyraren.

FÖRSÄKRINGSVILLKOR:

Uthyraren ansvarar för att allt material är
försäkrat i hyresperioden. Hyrestagaren
betalar ett risktillägg på 6% av nettohyran
för detta. Hyrestagaren kan själv vara
försäkrad, detta ska dokumenteras
genom att skicka en kopia av
försäkringsbrevet till uthyraren.
FÖRSÄKRINGEN OMFATTAR:
Försäkringen omfattar alla skador på,
samt stöld och rån av fordonet.
Försäkringen är etablerad genom en
paraplyförsäkring för motorfordon, och
omfattar den lagmässiga
trafikförsäkringen och delkaskoförsäkring
som bland annat ersätter stöld och
brand. Geografiskt täckningsområde:
Sverige.
UNDANTAG:
Försäkringen täcker inte skador på
flygplan eller personer som befinner sig
på flygplatsområden.
Skador som bara uppstår i, och är
begränsade till, de mekaniska, elektriska
och/eller elektroniska delarna.
Skador som inträffat under transport.
Ansvarsskador som uppstår genom att
använda ett fordon som arbetsredskap
och liknande, t ex lyftarbete, grävarbete
och liknande. Försäkringen täcker inte
ansvar för skada på objekt som
transporteras med fordonet.
Förlust eller skada på de försäkrade
objekten som beror på avsiktlig handling,
grov vårdslöshet eller annan överträdelse
från hyrestagarens sida omfattas inte av
försäkringen, och täcks därför i sin helhet
av hyrestagaren. Skador som sker över tid
och/eller som beror på att maskinerna
överbelastas eller inte används för avsett
bruk eller konstruktion täcks inte av
försäkringen.
Försäkringen omfattar inte några former
för driftförlust, tidsförlust, vinstförlust,
eller andra indirekta förluster, eller
skador på hyrestagarens eller tredjeparts
saker, person eller egendom.
Försäkringen täcker inte hyrestagarens
transport av materialet när uthyrarens
själv står för denna.
ANMÄLAN:
Det är en förutsättning för
försäkringstäckning att uthyraren
underrättas om alla former för
händelser/skador så snart de upptäcks
och att skadeorsak/ställe/datum osv.
upplyses. Anmälningsformulär kan
rekvireras från Scantruck A/S.
Underlåtenhet att underrätta uthyraren
och/eller utelämnande av nödvändiga
upplysningar utlöser ersättning för hela
förlusten. I tillfälle av brand, stöld,
vandalism och liknande ska detta genast,
och senast inom 24 timmar efter
upptäckt, polisanmälas. Det är en
förutsättning för försäkringstäckning, att
kvitto för polisanmälan skickas till
uthyraren.
BERÄKNING AV FÖRLUST:
Vid stöld och totalskada beräknas
förlusten som nuvärdet, när utrustningen
är mellan 0-5 år gammal. Är utrustningen
mera än 5 år gammal beräknas det som
dagsvärdet.
SJÄLVRISK:
Hyrestagaren har en självrisk för alla
typer av täckningsberättigade skador på

uthyrarens material enligt nedanstående
tabell, beräknat enligt värdet av det
totala konstaterade förlusten/värdet per
föremål. Notera att flera
försäkringsskador på samma maskin kan
utlösa flera självrisker:
För maskiner över 8000 kg.
30.000 SEK per skada.
För maskiner från 4000 till
7999 kg. 20.000 SEK per
skada.
För maskiner från 0 till 3999
kg. 15.000 SEK per skada.
All utrustning 15.000 SEK per
skada
Självrisken gäller för ALLA skador.
BETALNINGSVILLKOR:
Såvida inte annat är avtalat är
hyrestagarens betalningsvillkor netto
kontant förutbetalning, och handpenning
ska erläggas. Fakturering sker vid
utgången av en månad och vid
hyresavtalets upphörande. Skulle tvister
uppstå mellan hyrestagare och uthyrare,
oavsett orsak, ger det inte hyrestagaren
rätt att låta bli att betala fakturerade
belopp i tid.
ÖVERTRÄDELSER:
Om dessa hyresförsäkrings- eller
betalningsvillkor inte följs betraktas det
som överträdelse från hyrestagarens
sida. Överträdelse av alla slag ger
uthyraren rätt till, och utan ytterligare
varsel, att hämta det hyrda materialet på
hyrestagarens bekostnad, och om
nödvändigt med
kronofogdemyndighetens hjälp.
Hyrestagaren ersätter uthyrarens förlust
enligt svensk lag.
ÄNDRINGAR:
Uthyraren förbehåller sig rätten att ändra
dessa hyres- och försäkringsvillkor samt
hyrespriser utan föregående varsel.
TILLÄMPLIG LAG OCH PLATS
Svensk lag tillämpas för alla hyresavtal
som ingås med uthyraren, och eventuella
tvister avgörs vid rätten i Stockholm.
UPPSÄGNING OCH ÖVERLÅTELSE:
Uthyraren kan ha sålt de objekt som
omfattas av avtalet till ett
finansieringsbolag och överlåter alla sina
rättigheter till finansieringsbolaget. Alla
betalningar inklusive eventuella
ersättningssummor och en eventuell
köpesumma för objekten kan härefter
endast med frigörande verkan göras till
finansieringsbolaget.
Finansieringsbolaget har dock tills vidare
auktoriserat uthyraren att motta de
löpande betalningarna på
försäkringsbolagets vägnar, och detta
gäller tills hyrestagaren får annat besked
från försäkringsbolaget.
YTTERLIGARE ANSVAR OCH
SKYLDIGHETER:
Hyrestagaren bär det fulla ansvaret för
att det hyrda materialet är placerat enligt
gällande bygglagstiftning, diverse
säkerhetsföreskrifter, färdsels- och
väglagstiftning samt bestämmelser
angående markering. Eventuella böter,
ålagda avgifter och andra avgifter har
inte något att göra med uthyraren.

