HYRESVILLKOR FÖR MASKINER OCH UTRUSTNING FRÅN KH-MASKIN AB
Hyrpriser
Priserna baseras på normal arbetstid (1 skift à 8 timmar). Som normal arbetsvecka räknas 40 timmar per vecka och
160 timmar per månad. Hyra beräknas från och med den dag utrustningen lämnas ut från vår depå till och med den dag
det återlämnas. Alla priser är exklusive moms och försäkring om inte annat avtalats tidigare.
Hyreskontrakt
Vid all uthyrning upprättas ett hyreskontrakt som innehåller alla hyresvillkor med bägge parters ansvar –hyrestagare och
uthyrare KH-Maskin AB. Kontraktet skall undertecknas av bägge parter när hyresavtalet ingås och gäller sedan hela
hyresperioden.
Fakturering
Vid hyra kortare perioder till okända kunder betalas hyran samt deposition i förskott. Till etablerade hyrkunder och
avtalskunder gäller avtalad kredittid från den dag utrustningen lämnas ut från vår depå. Vid längre hyresperioder faktureras
hyra löpande var 14:e dag.
Deposition
Vid uthyrning till okända kunder krävs deposition utöver förskottsbetalning av hyran innan hyresperiodens början. Vid
längre hyresperioder krävs bankgaranti och/eller förskottsbetalning av hyresbeloppet.
Försäkring
Utrustningen är försäkrad mot brand, stöld, maskinskada och förarolycka. På all hyra debiteras försäkringstillägg med
5% av hyresbeloppet. Självrisken vid skada är upp till 25% av basbeloppet, beroende på skada, och täcks till fullo av
hyrestagaren. Om kostnaden för skada är lägre än självriskbeloppet debiteras det hyrestagaren till fullo. Hyrestagaren
måste vidta rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda hyrd egendom, samt försöka avvärja eller begränsa befarad eller
inträffad skada för att försäkringen skall gälla.
Begränsning: Försäkringen gäller ej vid oaktsamhet eller vårdslöst handhavande. Skador som inte ersätts är exempelvis
skadade luckor, skärmar, chassidelar, gummilarvsskador, däckskador, klotter eller skador som inträffar under transport.
Hydraulslangar/el-kablage skadade av yttre åverkan och där föraren kunnat undvika skada genom att vidta egna åtgärder
ersätts inte heller av försäkringen.
Hyrestagarens ansvar
Hyrestagaren förpliktar sig att underhålla utrustningen enligt föreskrifter och instruktioner från KH-Maskin AB och de
anvisningar som ges i instruktionsböcker och underhållsanvisningar som följer med maskinen. Vidare åtar sig hyrestagaren
ansvaret för att utrustningen endast används till de arbetsuppgifter den är ämnad för.
Utrustningen skall vid återlämnandet vara rengjord och i samma skick som vid utlämnandet. Skador utöver normalt slitage,
drivmedel, tvätt och rengöring täcks av hyrestagaren. Hyrestagaren åtar sig att kontrollera att den som använder utrustningen har nödvändiga kunskaper/förarbevis för att använda utrustningen.
Reklamation
Uthyraren åtar sig att leverera utrustningen i föreskrivet gott tekniskt skick. Kontinuerligt underhåll sköts av uthyraren och
eventuella fel eller brister måste meddelas uthyraren inom 1 dag efter utlämnandet, i annat fall anses utrustningen vara i
föreskrivet skick vid utlämnandet.
Vid driftstopp på utrustningen ska uthyraren sörja för att reparation sker snarast möjligt. Driftstopp beroende på felaktig
användning av utrustningen belastas hyrestagaren. Uthyraren har under inga omständigheter ansvar för kostnader/förluster beroende på driftstopp.
Service och underhåll
I hyresvillkoren ingår full service och nödvändigt underhåll - detta täcks inom normal arbetstid och inom Stockholmsområdet och Göteborgsområdet. Alla maskiner är märkta med antal driftstimmar för nästa service och det åligger hyrestagaren
att meddela uthyraren när tidpunkten för nästa service är uppnådd så att nödvändig service kan utföras.
Daglig service och underhåll under hyresperioden är hyrestagarens ansvar. Vid uthyrning utanför Stockholmsområdet och
Göteborgsområdet står hyrestagaren för service och uthyraren täcker servicedelar.
Legitimation
Vid hyra till okända kunder krävs legitimation.
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