Uthyrningsvilkor Light Design Karlstad
Gäller fr.o.m. 2008-01-01 tillsvidare
§1
Uthyrningsvilkoren gäller mellan Light Design och beställaren av utrustningen, nedan kallad hyresmannen. Det
åligger hyresmannen att själv ta del av uthyrningsvilkoren
§2
Uthyrningsvilkoren gäller båge när Light Design har personal på plats ochnär hyresmannen själv ombesörjer
personal. Observera att personal ej ingår i hyrespriset.
§3
All leverans sker fritt Light Designs lager i Karlstad om inget annatöverenskommits.
Ombesörjer Light Design transport, tillkommer transport respektive frakt kostnad.
§4
Med hyresperiod avses den tid som löper mellan det att utrustningen lämnar Light Designs lager till dess den
återlämnas dit, oavsett om detta sker av hyresmannen själv eller genom bud/frakt bolag.
§5
Hyra erläggs kontant vid hyresperiodens start, eller om så överenskommit , faktureras vid hyresperiodens slut.
Detta gäller endast kunder med upplagt konto. Konto kan fås med sedvanlig kredit prövning.
Betalningsvilkor för kredit kunder är 30dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjmålsränta
med 1,9% per månad.
§6
Avbokning av bokad utrustning vilken ej är avhämtad, måste göras senast 3dagar före den bokade
hyresperiodens början. Om detta ej är gjort utgår en avbokningsavgift på 50% av hyresbeloppet. Avbokad
utrustning debiteras som längst med 14dagar.
§7
Om ej hyresmannen förlänger hyresperioden och dröjer med återlämnandet av utrustningen efter avtalad
hyresperiods slut, är hyresmannen skyldig att till Light Design betala för varje dygn som påbörjats utöver det
avtalade hyresperioden med en dags hyra per försenat dygn.
§8
Hyresmannen är ensam ansvarig, under hela hyresperioden, för skada på/eller förlust av hyrd utrustning, oavsett
om den beror på vållande eller våda (olyckshändelse). Det åligger hyresmannen att hålla utrustningen försäkrad
mot alla risker, under hela hyresperioden, till fulla värdet. Vid eventuell skada på och/eller förlust av hela eller
delar av den hyrda utrustningen, är hyresmannen skyldig att , utan dröjsmål, ersätta Ligt Design för den skadade
eller försvunna utrustningen med vad det kostar att återanskaffa eller reparera den försvunna/skadade
utrustningenoavsett eventuella nedsättningar från försäkringsbolaget.
Hyresmannen är skyldig att omedelbart meddela Light Design när skada eller förlust inträffat.
Med skada menas ej interna fel på utrustningen, orsakade av förslitning eller fabrikationsfel, som hyresmannen
ej kan göras ansvarig för.
§9
Light Design ansvarar för att utrustningen är felfri och funktionsduglig vid utlämningstillfället. Det åligger
hyresmannen att vid början av hyresperioden kontrollera att utrustningen är i funktionsdugligt skick
Skulle fel eller skada uppstå under hyresperioden skall detta meddelas Light Design snarast. Ev. fel skall
repareras av serviceavdelningen på Light Design och ej utföras av hyresmannen själv utan Light Designs
godkännade.

§10
Urtustningen kvarstår i Light Designs ägo under hela hyresperioden.
Hyresmannen får därför ej låna ut, pantsätta, överlåta, byta ut eller sälja utrustningen. Utrustningen får ej heller
hyras ut i andra hand ellerföras utomlands, utan Light Designs medgivande.
§11
Hyresmannen är skyldig att äga nödig kännedom för inkoppling av utrustningen på det allmänna elnätet.
§12
Vid hyresmannens avtalsbrott äger Ligt Design rätt att omedelbart häva uthyrningsavtalet samt tillgodogöra sig
avtalad hyra, utöver eventuellt skadestånd/merkostnad, för hela hyresperioden.
§13
Eventuell tvist skall avgöras i svensk domstol.

