
Hyreskontrakt
IFYLLES VID UTLÄMNING

Bokning Fordon Hämtas Lämnas
# Reg. nr. Datum: Klockan: Datum: Klockan:

Hyrestagare Extra förare (om aktuellt)
Namn: Namn:

Personnummer: Personnummer:

Telefon: Telefon:

Signatur: Signatur:

Jag, hyrestagaren, har läst och godkänner villkoren på baksidan av detta hyreskontrakt. Jag
intygar också att de personuppgifter jag lämnat stämmer.

IFYLLES VID ÅTERLÄMNING

Fordonsskador
Markera eventuella skador på skotern i figuren nedan

Höger sida                                                                                              Vänster sida

Beskriv skada/skador

Jag intygar att de uppgifter om fordonsskador jag lämnat är fullständiga och sanningsenliga.

Avgifter

Ej aktuellt Självrisk Ledkort Försening
Summa:

Tankning
Välj ett alternativ Återlämnad fulltankad Lånar dunk1 Köper miljöbensin

Uthyrarens godkännande

Hyrestagaren har fullföljt sina förpliktelser
Signatur:

1 Lånad dunk tankas full och lämnas åter till oss inom 2 dagar. Återlämnas inom ordinarie kontorstider 08.00-09.00 eller 16.00-17.00



VILLKOR

- All skoteråkning sker på egen risk. Både förare och eventuell passagerare måste bära hjälm. Målsman ansvarar
för minderåriga.

- Vid signering av detta hyreskontrakt intygar ni att de personuppgifter ni lämnat är korrekta och att varje förare
innehar giltigt skoterförarbevis eller körkort med ”första utfärdande”-datum innan 1 januari 2000.

- Skotern ska lämnas åter på angiven tid. Vid försening debiterar vi 500 kr per timme och skoter.

- Skotern skall framföras på skoterled eller anvisat friåkningsområde. Skotern ska framföras på ett ansvarsfullt
och säkert sätt så att fara för person och/eller egendom inte föreligger. Vid körning på sådant sätt att ledvärd,
polis eller annan auktoritet återkallar ledkort för skotern debiterar vi hyrestagaren för kostnaden av nytt
ledkort.

- Föraren ska uppmärksamma och respektera skoterns varningslampor. Skulle en varning eller ett tydligt
missljud från skotern uppstå ska ni stanna och kontakta oss innan vidare färd.

- Vid skada på skotern som innebär ett försäkringsärende debiterar vi hyrestagaren för självrisken på 15000 kr.

- Skulle skotern av någon anledning bli obrukbar under hyresperioden får ni, om tillgänglig, en
ersättningsskoter. Om vi ej kan erbjuda en ersättningsskoter gör vi en återbetalning motsvarande återstoden av
hyresperioden. Om vi bedömer att ni, genom grav oaktsamhet eller omdömeslöshet, orsakat haveriet
förbehåller vi oss rätten att ej lämna ut ersättningsskoter eller genomföra återbetalningen.

- Hyresperioden anses inte avslutad förrän uthyraren godkänt och signerat detta kontrakt.

ÖVRIGT

Instruktörsverket AB


