
HYRESVILLKOR
Hämtning och återlämning kan endast ske på Stationsgatan 6 i Kristinehamn.
Föraren skall ha fyllt 20 år i bilgrupperna 5, 6 och 7 och visa giltigt körkort. Priserna inkluderar ej bensin.
Bilar levereras med full tank och ska återlämnas med full tank.
Minidebitering är 1 dygn. Vid försening debiteras 1/4 av dygnspriset för varje påbörjad timme,
hyresmannen måste omgående ringa vid försening.
Kompletta hyresvillkor hittar du på baksidan av våra kontrakt.
BETALNING
För privatpersoner accepteras endast kreditkort. Hyresmannen ansvarar för påföljd av vägtullar,
broavgifter samt parkeringsböter eller andra trafikförseelser under hyresperioden. Om så ej sker debiteras
förutom boten en expeditionsavgift med 150:- per förseelse och påminnelse.
Den beräknade hyran betalas i förskott. Ev ändringar justeras vid återlämnandet.
AVBESTÄLLNING
För bil som reserverats men ej avhämtas debiteras en kostnad av en dygnshyra för den bilgrupp som
beställts, om ej avbeställningen skett minst 24 timmar före.
FÖRSÄKRINGSVILLKOR
För fordonet gäller utöver obligatorisk trafikförsäkring följande:
Vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti, brand-, stöld- och glasruteförsäkring.
Hyresmannens självrisker gentemot uthyraren vid de olika försäkringsmomenten är följande:
Vagnskada vid eget vållande 10.000:-, stöld 3.750:-,  brand 3.750:-, glas 2.500:-.
Bärgning och räddning (om inte skadan täcks av annat försäkringsmoment) 1.500 kr.
Vid körning utanför Sverige tillkommer en utlandsförsäkring på 350:-
LÄGSTA-PRIS-GARANTI
innebär att vi jämför dygn- och kilometerpris med fria mil alternativet och debiterar det billigaste.
KUNDKONTROLL
Vid utlämnandet av bil görs alltid en rutinkontroll mot aktuella offentliga register. Vi förbehåller oss rätten
att neka till uthyrning om det finns betalnings- eller annan anmärkning hos hyresmannen.



Carabkund Motpart Kostnad med försäkring Kostnad utan försäkring

Vållande Vagnskada 1.500:- Vagnskada 10.000:-
Vållande Ja Vagnskada+trafikskada Vagnskada+trafikskada

1.500:- + 1.500:- 10.000:- + 4.500:-
Ej vållande Ja 0:- 0:-
Vållande Stöldskada 1.500:- Stöldskada 3.750:-

Stöld med nyckel 10.000:- Stöld med nyckel 10.000:-
Brandskada 0:- Brandskada 3.750:-
Glasskada 0:- Glasskada 2.500:-
Bärgning 1.500:- Bärgning 1.500:-

SJÄLVRISKREDUCERING
Hyresmannen kan mot särskild avgift, för bilgrupp 1-5 70:-/dygn (max 1.000:-/mån) och för bilgrupp
6-7 100:-/dygn (max 1.500:-/mån), minska gällande självrisker för varje försäkringsmoment.
Hyresmannens självrisk 1.500:- kvarstår inom respektive försäkringsmoment.
Ungdomssjälvrisk på 1.500:- tillämpas om föraren är under 24 år (förare ej fyllda 24 år går aldrig att
försäkra bort på vagnskada och trafik). Självriskreduceringen tillämpas ej om bilen stjäls med nyckel.
Då kvarstår självrisk på 10.000:-. Tecknad skadereducering friskriver ej hyresmannen från ansvar för
reparationskostnader som uppstått genom vårdslöshet, t ex fläckar på säten, fel lastad bil, sönderbrutna
reglage etc.

Prislista hyrbilar

Bilgrp Biltyp
Tid + kilometer Månad Fria mil

Samtliga priser inkl. gällande mervärdesskatt

1

Dygn Vecka Tillk./km
inkl.

1800 km
tillk.

följ. km 1 dygn
följ.

dygn

150:- 901:- 1.50:- 5.460:- 1.20:- 567:- 420:-I 10

2 167:- 1.002:- 1.67:- 5.880:- 1.36:- 630:- 441:-Colt, I 20

3 200:- 1.197:- 2.00:- 6.825:- 1.62:- 798:- 504:-I x 20

4 220:- 1.323:- 2.20:- 7.245:- 1.78:- 861:- 525:-Lancer
I 30

5 314:- 1.884:- 3.14:- 10.080:- 2.04:- 1.060:- 598:-I 40, I x 35
ASX

7 410:- 2.457:- 4.10:- 12.390:- 4.09:- 1.260:- 924:-
H1-skåp
L200 Pick-up

6 315:- 1.890:- 3.15:- 10.395:- 3.15:- 1.176:- 693:-
Minibuss 8 pl
Santa Fe
Outlander

WEEKENDPRIS: = 2 dygnshyror.
Fredag från kl 16.00 till måndag kl 07.00


