HYRESVILLKOR PERSONBIL
1.Bokning och deposition
Vid bokningsförfrågan skickas ett bekräftelsemejl från
EnjoyÅland om bokningen gått igenom, samtidigt skickas
en faktura på depositionsbeloppet 500€ som måste
betalas inom 3 dygn som ett godkännande av bokningen
och hyresvillkoren. Om fakturan på depositionsbeloppet
inte betalas inom utsatt tid så annulleras bokningen.
Depositionsbeloppet tillkommer utöver hyresbeloppet.
Depositionsbeloppet betalas tillbaka då bilen är besiktad
och godkänd av uthyraren vid hyresperiodens slut med
eventuella avdrag i enlighet med utlämningsprotokollet
och dessa hyresvillkor.
2. Betalning
Full betalning med depositionsbelopp och hyresbelopp
skall vara oss tillhanda senast 28 dagar före
avhämtningsdagen. Om ej full betalning är oss tillhanda
inom utsatt tid förlorar hyrestagaren sin bokning. Görs
bokningen med färre än 28 dagar före
avhämtningsdagen så bör hela depositionsbeloppet och
hyresbeloppet betalas inom 3 dygn. EnjoyÅland behöver
se betalningen innan utlämning av fordonet.
3. Avbokning
Om hyrestagaren avbokar bokningen med mer än 28
dagar före upphämtnings datum så återbetalas
depositionsbeloppet och hyresbeloppet minus
behandlingskostnaden på 100€.
Om hyrestagaren avbokar bokningen mindre än 28 dagar
innan upphämtnings datum återbetalas
depositionsbeloppet till fullt belopp men inte
hyresbeloppet om inte annan hyrestagare kan
presenteras och ta över bokningen. Då tillkommer
endast en behandlingskostnad på 100€.
Avbokning sker skriftligen eller muntligen till oss och är
giltig först när hyrestagaren fått en skriftlig bekräftelse
via mejl.

7. Fordonets användning
Fordonet får användas för normalt brukande inom
Norden av hyrestagaren eller med
hyrestagarens samtycke och på hens ansvar av person
som uthyraren har godkänt skriftligen på förhand i
samband med överlämnandet av fordonet. Önskar
hyrestagaren använda fordonet utanför Norden kan
detta ske endast efter uthyrarens skriftliga
godkännande. Detta meddelas vid bokning av fordonet.
Hyrestagaren är medveten om att hans rätt att
disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart
upphör om hen utan uthyrarens tillstånd försöker föra
bilen ut ur Norden. Detta innebär att Polis/Tull eller
annan som handlar i uthyrarens intresse har rätt att
omhänderta och kvarhålla fordonet. Hyrestagaren är
ansvarig för samtliga kostnader som uthyraren kan
drabbas av om hyrestagaren eller dennes
ställföreträdare olovligen fört fordonet utanför Norden.
8. Försenad eller utebliven leverans samt driftstopp
Uthyraren skall tillhandahålla fordonet i lagenligt och
funktionsdugligt skick vid avtalad tidpunkt. Kan
uthyraren inte uppfylla detta är hyrestagaren berättigad
till nedsättning av hyran enl. gällande prislista eller flytta
bokningen till en annan tidpunkt eller häva avtalet. Ingen
annan ersättning utgår pga. att föregående hyrestagare
skadat fordonet eller inte lämnat tillbaka fordonet vid
avtalad tidpunkt. Uthyraren går fri från alla kostnader
som kan tillkomma för hyrestagaren som tex. ersättande
transporter, ersättande boenden eller andra missade
bokningar och liknande pga. icke levererad bil eller om
bilen är i icke brukbart skick under hyresperioden pga.
fordonets kondition fel eller driftstopp.

4. Aktsamhet
Hyrestagaren skall visa normal aktsamhet om
egendomen. Hyrestagaren ersätter eventuella skador
som inte kan anses som normal förslitning. Innan
hyrestagaren gör reparationer bör parterna vara överens
om vad som skall göras och hur kostnadsfördelningen
skall ske.
5. Överlåtelse
Hyrestagaren får i sin tur ej upplåta eller hyra ut bilen.
6. Ordningsföreskrifter
Hyrestagaren förbinder sig att respektera de
ordningsföreskrifter som uthyraren fastställer för
bilens nyttjande.
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9. Åtgärder vid fel, skada eller stöld
Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för att
fordonet inte skadas eller förkommer
under hyrestiden. Hyrestagaren skall så snart som
möjligt underrätta uthyraren om fel eller
skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. Vid
stöld skall alltid polisanmälan göras direkt av
hyrestagaren.
Vid skada på fordonet, dess tillbehör eller dess inredning
ansvarar hyrestagaren för hela skadan dock alltid minst
depositionsbeloppet oavsett skadans storlek.
Hyrestagaren är alltid skyldig att till uthyraren ersätta
försäkringens självrisk om 500 € per skada som
försäkringen täcker. Om försäkringen ej fullt ut täcker
hela kostnaden vid skadan på fordonet ansvarar
hyrestagaren för återstående del, eller om försäkringen
inte alls täcker någon del av skadan ansvarar
hyrestagaren för hela kostnaden. Hyrestagarens ansvar
vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser.
Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för
ekonomiska påföljder pga. överträdelser av
trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba
uthyraren i egenskap av fordonets ägare. Samt även
vägavgifter och övrigt som kan bli debiterade fordonet.
Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av
sådana bristfälligheter på fordonet som hyrestagaren
varken känt till eller borde känna till. Om hyresmannen
inte i rätt tid betalar ev. böter eller avgifter orsakade av
överträdelser för vilka hen svarar utan uthyraren i
egenskap av ägare tvingas betala dem, har uthyraren
rätt att, förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera
hyrestagaren en expeditionsavgift på 35€ inkl. moms för
varje överträdelse.
10. Återlämnande
Vid hyrestidens utgång skall hyrestagaren återlämna
fordonet på den plats och tid där det avtalats.
Hyrestagaren har rätt att återlämna fordonet före
utgången av den överenskomna hyrestiden men återfår
ej utlagd hyra. Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i
samma skick som vid avhämtandet. Bilen skall
återlämnas i oskadat skick Uthyraren och hyrestagaren
skall gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av
dess skick vid utlämningen och
återlämnandet. Hyrestagaren ska skriftligen
uppmärksamma uthyraren på eventuella brister på
husbilen eller dess utrustning som konstaterats efter
hyresstarten. Ersättningskrav på grund av senare
upptäckta brister är uteslutna, med undantag för
ersättningskrav som gäller brister som är svåra att
upptäcka. Vid sent återlämnade av bilen utgår
förseningsavgift med 100€/påbörjad timme. Bilen skall
avlämnas med full tank bränsle. Icke tankad bil debiteras
med aktuellt bränslepris +0,50€/liter. Personbilar som
har AdBlue ska även fyllas med det innan återlämnandet

11. Vägmätaren
Den körda distansen mäts med fordonets vägmätare och
skrivs in i avtalet vid uthyrning. Hyrestagaren är skyldig
att omedelbart meddela uthyraren om möjliga fel på
vägmätaren. 250km/dygn ingår i hyran, därutöver
tillkommer 0,20cent/km.

12. Lagring och vidarebefordran av personuppgifter
Hyrestagaren är införstådd med att EnjoyÅland lagrar
hyrestagarens personuppgifter.
EnjoyÅland får vidarebefordra dessa uppgifter till tredje
part som har ett berättigat intresse av uppgifterna om
de uppgifter som lämnats i samband med hyran på
viktiga punkter är oriktiga och eller om fordonet inte
återlämnas senast 24 timmar efter att en eventuellt
förlängd hyrestid löpt ut. Utöver detta kan uppgifterna
vidarebefordras till alla myndigheter som ansvarar för
att utreda förseelser och brott om hyrestagaren uppträtt
på ett bedrägligt sätt eller om det finns tydliga
indikationer på detta. Detta sker till exempel om
hyrestagaren lämnat felaktiga uppgifter i samband med
hyresavtalet, uppvisat falska ID-handlingar eller IDhandlingar som anmälts som försvunna, inte återlämnat
fordonet, inte meddelat tekniska fel samt gjort sig
skyldig till trafikbrott och liknande.
13. Uthyrarens hävningsrätt mm Uthyraren har rätt att
häva avtalet om:
Uthyraren har rätt att häva avtalet om inte hyrestagaren
betalar inom utsatt tid.
Uthyraren har rätt att häva avtalet om hyrestagaren
bryter mot ordnings- eller trafikregler eller vid misstanke
om att hyresgästen använder fordonet vid brottslig
verksamhet.
14. Ansvarig uthyrare
EnjoyÅland
Tel: +358 406256950
Email: enjoyaland@outlook.com
FO-nr: 3240238-9
Kontonr: FI37 5578 0420 2311 11

Det är viktigt att du har läst igenom samt godkänt
EnjoyÅland:s hyresvillkor innan bokning. Vi vill även tipsa
dig att se över dina privata försäkringar då man aldrig
vet om en olycka, skada eller sjukdom uppstår där du
står ansvarig för kostnaden.
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