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HYRESKONTRAKT 

Hyrestagare 

Namn/Firma 

 

Person/org.nr 

 

Adress 

 

Postnr 

 

Ort 

 

Telefonnummer 

 

E-postadress 

 

  
Uthyrare 

Företag: Intecta  
   
1]  Utrustning: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….   
2]  Hyreskontraktet gäller med  

 

start………………………………tom……………………………Tid……………………… 
   
3]  Uthyrningskostnad enligt prislista på www.intecta.se, därutöver tillkommer drivmedel. Om 

egendomen inte återlämnas inom avtalad tid debiteras uthyrningskostnaden löpande per/dygn. Vid 

försenad eller utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen från och med 

förfallodagen. 
   
4]  Uthyraren ansvarar för att objektet levereras till och från hyrestagarens angivna adress. 

Hyrestagaren får inte överlåta, hyra ut eller pantsätta den hyrda egendomen. 
   
5]  Hyresobjekten är helförsäkrade av uthyraren. Förlust av eller skada på hyresobjekten som inte 

omfattas försäkringen är hyrestagaren betalningsansvarig. Omfattas förlusten eller skadan av 

försäkringen, är hyrestagaren enbart betalningsansvarig för självriskbeloppet. Försäkringen täcker 

ej skador på egen fastighet eller tredje mans egendom vid grävning. Ex: Husgrund, fasad, 

vattenledningar, elledningar, träd, fordon, mm. 
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6]  Vid försäkringsfall skall hyrestagaren snarast möjligt kontakta uthyraren, göra skadeanmälan till 

försäkringsbolaget och fullgöra uthyrarens förpliktelser gentemot bolaget. Hyrestagaren har under 

uthyrningstiden ansvar att polisanmäla eventuell stöld samt sända kopia av anmälan till 

försäkringsbolaget. Ifall förpliktelser att anmäla till polis och försäkringsbolag inte fullföljs ansvarar 

hyrestagaren för uppkommen skada, och eventuella omkostnader för uthyraren. 

 

7]  Det åligger hyrestagaren att väl vårda och på betryggande sätt förvara hyresobjekten, samt att 

vid hyrestidens utgång återlämna hyresobjekten i samma skick som vid emottagandet, bortsett 

från försämring på grund av normalt slitage. Vid hyra längre än 1 dag, åligger det hyrestagaren att 

smörja maskinen enligt instruktion. 
   
8]  Vid återlämnandet skall parterna göra gemensam besiktning av hyresobjekten. Hyresobjekten 

skall vara rengjorda och fulltankade med bränsle. I annat fall debiteras rengöringskostnad 500 

kronor och kostnad för bränsle. Vid debitering av bränsle, debiteras dagsaktuellt bränslepris + 5 

kronor per liter. Hyresobjekten är alltid fulltankade med bränsle vid överlämnandet till 

hyrestagaren. 
   
9]  Om hyrestagaren inte kan återlämna hyresobjekten vid hyrestidens utgång, skall denne i god 

tid underrätta uthyraren, varvid hyrestiden, om så är möjligt, kan förlängas. Medgives inte sådan 

förlängning, är hyrestagaren skyldig att återlämna hyresobjekten vid den kontrakterade tidpunkten. 
    
10]  Uthyraren fritar sig från allt ansvar, och eventuella ersättningsanspråk, om uthyraren genom 

omständigheter utom dennes kontroll, inte kan tillhandahålla hyresobjekten. 
   
11]  Vid driftstopp på något hyresobjekt, kontaktas uthyraren omgående. Ett driftstopp som ej kan 

ha orsakats av hyrestagaren genom försumlighet, åligger det uthyraren att snarast åtgärda 

hyresobjektet.  

 

12]  Betalning sker emot faktura, betalningsvillkor: 30 dagar netto, eller kontant vid återlämnande 

av hyresobjekten. 
  

13]  Förare av maskinen skall ha för maskinen erforderliga kunskaper och får ej vara under 18 år, 

ej heller påverkad av alkohol eller andra droger. 
   
14]  Uthyraren innehar F-skattebevis. Moms tillkommer på samtliga priser. 
   

 
 

Uthyrarens underskrift, ort/datum.  

   

 

 

Hyrestagarens underskrift, ort/datum 


