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Hyresavtal utrustning
1. Parter
Uthyrare:
Kalkylteknik i Dalarna AB, org.nr 556984-3237, adress Norra Heden 440, 780 64 Lima
E-post: patrik.johansson@kalkylteknik.se

Telefon: 073-841 97 31

Nyttjaren:
Namn, org.nr, adress

(nedan benämnd Nyttjaren)

…………………………………………………………………………………………………
E-post: ………………………………………………..

Telefon: ………………………..

2. Hyresobjekt
Nyttjaren hyr de objekt som är markerade i bilaga 1.

3. Egenskaper hyresobjekt
Uthyraren har kontrollerat att Hyresobjektet fungerar som det ska innan uthyrningen.
Nyttjaren bereds tillfälle att kontrollera hyresobjektet innan uthyrningen.
Nyttjaren ansvarar för att denne har den kunskap som krävs för hantering av hyresobjektet.
Bruksanvisning tillhörande hyresobjektet medföljer.
Skulle en brist i Hyresobjektet uppstå under hyrestiden som inte beror på Nyttjarens sätt att
hantera detsamma, får hyresobjektet återlämnas och ingen hyresdebitering görs.

4. Hyrestid
Hyresobjektet uthyrs för en tid om ………. dag/dagar. Hyresobjektet hämtas samt
återlämnas på plats hos Uthyraren. Återlämnas inte hyresobjektet innan kl. 18 på dagen för
återlämnande så förlängs detta hyresavtal automatiskt med en dag i taget.

5. Pris och betalning
Hyresobjektet uthyrs för ett pris om ………………. kr exklusive moms per dag. Uthyraren
fakturerar priset enligt detta avtal till Nyttjaren vid hyresobjektets återlämnande. Betaltid på
fakturan är 10 dagar.
Ingen återbetalning eller nedsättning av pris görs för Nyttjare som återlämnar hyresobjektet i
förtid.
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6. Skada på hyresobjekt
En kontroll av hyresobjektets skick och funktion görs av Uthyraren vid återlämnandet.
Nyttjaren är skyldig att ersätta Uthyraren för skada på hyresobjektet motsvarande kostnaden
för reparation av densamma.
Har hyresobjektet förstörts eller tappats bort under hyrestiden så reparation inte är möjligt är
Nyttjaren skyldig att betala ersättning till Uthyraren motsvarande hyresobjektets
marknadsvärde.
Ovan nämnd ersättning ska betalas inom 30 dagar efter anmaning från Uthyraren.

7. Ansvarsbegränsning
Uthyraren ansvarar inte för det sätt på vilket Nyttjaren använder hyresobjektet. Uthyraren
ansvarar heller inte för eventuella följder som uppstår av att hyresobjektet har använts
felaktigt.

8. Personuppgiftsbehandling
Personuppgifter som insamlas med anledning av uthyrningen är namn, adress, e-postadress
och telefonnummer. Det görs i syfte att kunna nå Nyttjaren vid behov under hyrestiden samt
för att kunna fakturera och eventuellt tillvarata Uthyrarens intresse i händelse av tvist. Mer
om hur Uthyraren behandlar personuppgifter står att finna i bifogad personuppgiftspolicy,
bilaga 2.

9. Tvist
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand göras upp i godo mellan parterna. Är så
inte möjligt ska svensk domstol avgöra tvisten.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt.
Ort, datum: _______________________
Kalkylteknik i Dalarna AB

Nyttjaren:
……………………………………

___________________________

____________________________

Patrik Johansson

……………………………………
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