
hyresAVTAL
Kontrollera legitimationerna. Upprättas i två exemplar - ett till uthyraren och ett till hyrestagaren

Namn/Företag Namn

Adress Adress

Postadress Postadress

Telnr Telnr

Personnr/orgnr Personnr

Hyresobjekt och registreringsnr Mätarställning vid utlämnandet

Uthyrare Hyrestagare

Husbil
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Sid 1/2

Hyresperiod
Fr o m T o m Antal dygn

Fordonet ska återlämnas senast kl                 den                                     .

hyreskostnad
Hyra utgår med                      kr per påbörjat dygn. I hyran ingår                    fria mil.  Därutöver debiteras med              kr/mil.

☐ Hyran erläggs i förskott. Milkostnad erläggs i samband med återlämning.

☐ Hyran samt milkostnad erläggs i samband med återlämning.

Gasol, normal förbrukning ☐ ingår   ☐ ingår inte i hyran.

Deposition
Under hyrestiden deponerar hyrestagaren                      kr. Depositionen återlämnas vid återlämnandet, förutsatt att fordonet 
avlämnas utan nytillkomna skador och är ordentligt rengjort ut- och invändigt. Toaletten ska vara tömd och rengjord liksom 
avlopps- och vattentanken. Bränsletanken ska vara full.
Vid ej tömd toalett dras               kr.  Behöver fordonet städas dras               kr. Behöver fordonet tvättas 

dras             kr.

skador/försäkring
Uthyraren ansvarar för att fordonet är helförsäkrat. 
Hyrestagaren skall visa normal aktsamhet. Hyrestagaren ersätter eventuella vållade skador som inte kan anses som normal 

förslitning, vid större skador ersätter hyrestagaren försäkringens självrisk. Ev befintliga skador anges i särskild bilaga.

Användning

 ● Rökning är  ☐ tillåten  ☐ ej tillåten i fordonet.  Husdjur är   ☐ tillåtna  ☐ ej tillåtna i fordonet.

 ● Fordonet  ☐ får inte lämna Sverige   ☐  får lämna Sverige   

☐ får föras i följande länder:   
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Uthyrare hyrestagare
Ort/Datum Ort/Datum

Namnteckning Namnteckning

Användning (forts.)

 ● Hyrestagaren får inte hyra ut fordonet till annan. Transport med fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte till-
låten. Fordonet får ej användas till att draga, skjuta eller på annat sätt flytta annat fordon.

 ● Fordonet får användas för normalt brukande av hyrestagaren eller på hans ansvar av person tillhörande hans familj. Skall 
annan person köra fordonet fordras särskilt medgivande av uthyraren (angives i rutan Övrigt nedan).

 ● Hyrestagaren ansvarar för ekonomiska påföljder av överträdelser av trafik/parkeringsbestämmelser. 

 ● Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uppkommer under hyrestiden p g a fordonets 
kondition fel eller driftstopp på detta är hyrestagaren berättigad till nedsättning av hyran, eller om detta är av väsentlig 
betydelse för honom, äger hyrestagaren rätt att häva avtalet. Hyrestagaren har rätt till skälig ersättning för den skada som 
han drabbas av på grund av det felaktiga fordonet.

 ● Uppkommer driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör fortsatt färd eller om fordonet stjäls hävs 
avtalet efter det att hyresmannen kontaktat uthyraren och vid stöld även gjort polisanmälan.

Fel, skada eller stöld
Vid fel, skada eller stöld ska uthyraren omgående kontaktas på telefonnr:
Stöld av eller ur fordonet ska, av hyrestagaren, polisanmälas utan dröjsmål.

Övrigt:

hyresAVTAL
Husbil
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KVITTeNs - deposition
Jag har av

mottagit                              kr, utgörande deposition under hyrestiden av husbil med regnr

Villkor för återbetalning framgår av hyresavtal.
Ort   Datum

Namnteckning

KVITTeNs - hyra

KVITTeNs - återbetalning deposition (2 ex)

Jag har av

mottagit                                     kr, utgörande hyra under hyrestiden av husbil med regnr

Hyran är därmed fullt erlagd. Ev milkostnad tillkommer.

Ort   Datum

Namnteckning

Hyrestagare Mätarställning vid återlämnandet

Återbetalning deposition Kr

Körda mil utöver fria: mil à kr Summa: Kr

Kr

Kr

Summa: Kr

Mottaget
Ort   Datum                          Namnteckning
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Uthyrare hyrestagare
Ort/Datum

Namnteckning Namnteckning

Befintliga skador vid utlämnandet

Beskrivning:

Bilaga       till hyreskontrakt
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Uthyrare hyrestagare
Ort/Datum

Namnteckning Namnteckning

Befintliga skador vid utlämnandet

Beskrivning:

Bilaga       till hyreskontrakt
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