UTHYRNING OCH VILLKOR FÖR SPRUTSPACKEL.SE

1. HYRESGÄSTENS SKYLDIGHETER OCH SKULDER
1.1 Hyresgästen har tagit emot släpvagnen och spackelsystemet samt annan utrustning i ett rent,
klart och rättsligt skick och erkänner att han är ansvarig för korrekt underhåll, se bruksanvisningen
monterad i släpvagnen. Sprutspackel.se ansvarar för att lagstadgade inspektioner följs.
1.2 För all utrustning som hyrs ut beräknas början av hyresavtalet från och med den dag den hyrda
överlämnas av Sprutspackel.se, fram till och med den dag den hyrda utrustningen överlämnas till
Sprutspackel.se. Upphämtningsställe i staden där de den personen anställdes. Den dagliga
hyresavgiften beräknas för hela hyresperioden, oavsett om den hyrda utrustningen används eller
inte. Materialet måste returneras innan 17.00, om ingen beräkning ska göras för den aktuella
dagen. Perioder där hyresgästen hindras från att använda utrustningen till följd av t.ex. strejk,
lockout, väder etc. dras inte av från beräkningen av hyrestiden.
1.3 Så länge hyresavtalet varar, bär hyresgästen all risk och ansvar för den hyrda utrustningen,
inklusive att försäkringen har tecknats, jfr artikelförsäkringen. Hyresgästen tar ansvar för
användningen av den hyrda utrustningen med beaktande av de föreskrivna prestanda- och
säkerhetsbestämmelserna. Hyresgästen har det fulla ansvaret för att den nödvändiga
dimensionerade elen utförs korrekt, att de har leds till överenskomna anslutningspunkter och att
dessa övervakas i full överensstämmelse med gällande lagstiftning. Byggarbetsplatsinstallationer
måste utföras med tillräcklig kraft och i enlighet med High Current Order. Kostnaden för detta är
irrelevant för Sprutspackel.se. Uthyrning eller utlåning till tredje part får inte äga rum om inget
annat skriftligt avtalats.
1.4 Hyresgästen åtar sig att leverera släpvagnen och påfyllningssystemet tillsammans med alla
tillbehör (däck, verktyg, utrustning i allmänhet) till upphämtningsstället i staden där personerna i
fråga hyrdes. Om släpet etc. inte levereras vid överenskommen tid, kommer hyresgästen att vara
ansvarig för skador och förluster som uppstår under tiden tills släpet etc. levereras. Underlåtenhet
att leverera släpvagnen etc. vid den överenskomna tiden, eller vid utebliven betalning, omfattas av
avsnitt 293 i strafflagen.
1.5 Hyresgästen förklarar vid mottagandet av släpet etc. att han har inspekterat bromsarna och
lamporna och att dessa är i försäkringsskick enligt gällande regler. Vid en olycka, t.ex. punktering,
där hjälp begärs görs detta på kundens bekostnad.
1.6 Vid hämtningen / leveransen undersöker hyresgästen alla tjänster. Om hyresgästen upptäcker
ett fel eller en defekt som hyresgästen vill åberopa måste det omedelbart meddelas skriftligen till
Sprutspackel.se. Om ett fel eller fel som hyresgästen har upptäckt eller borde ha upptäckt inte
omedelbart meddelas per telefon och skriftligen till Sprutspackel.se, kan det inte göras gällande
senare.
1.7 Hyresgästen ansvarar för att inspektera sprutslangen med avseende på synliga brister och
brister som kan ha tillkommit den utan SS: s vetskap. Om det finns fel eller defekter får maskinen
inte startas och SS måste meddelas omedelbart.
1.8 Släpvagnen får inte användas för transport av andra effekter etc. än de som tillhandahålls av
Sprutspackel.se.
1.9 Hyresgästen är ensam ansvarig för sig själv, egna anställda, tredje part, med avseende på skador
som inte beror på fel eller brister, för vilka Sprutspackel.se ansvarar och riskerar. Enligt detta är
hyresgästen ansvarig för skador på saker, personer och utrustning till följd av andra förhållanden
under vilka utrustningen måste användas. Hyresgästen ensam bär risken för skador på
arbetsplatsens tillfartsvägar, installationer etc. Skulle Sprutspackel.se hållas ansvarigt gentemot
tredje part, är hyresgästen skyldig att gottgöra Sprutspackel.se för allt ansvar som går utöver vad
hyresgästen kan göra anspråk på Sprutspackel.se i enlighet med dessa hyresvillkor. , inklusive
juridiska kostnader etc., motsvarande kostnaderna för Sprutspackel.se. Hyresgäster får inte
modifiera eller bygga om den hyrda släpvagnen samt utrustning, inklusive avlägsnande av
fästelement, fästen etc. Under hyresperioden är hyresgästen skyldig att utföra
säkerhetsinspektioner och driftunderhåll av utrustningen, oljesmörjning av kolven, löpande
rengöring etc. Hyresgästen betalar för eventuella slutstädning om detta inte har förvärvats genom
att godkänna sida 1 i detta kontrakt. Hyresgästen bär alla kostnader för drift av utrustningen
inklusive bränsle, el och liknande.
1.10 Endast de smörjmedel som utdelas av Sprutspackel.se får användas. Reparationer på
Sprutspackel.se material får endast utföras av Sprutspackel.se eller en av Sprutspackel.se, utsedd
reparatör och endast efter överenskommelse.
1.11 Hyresgästen erkänner uttryckligen sitt personliga ansvar att på begäran betala till hyresvärden:
a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

Avtalspriser för hyra och försäljning skriftligen.
Avgift för serviceanrop, leverans / upphämtning och avräkning av km till närmaste
upphämtningsställe, om kundens skriftliga medgivande inte tillgänglig.
Kundens kostnader för att reparera skador på släpet etc. samt eventuella
följdskada orsakad av avsikt, grov vårdslöshet eller annan försummelse som
hyresgästen visar, om reglerna har rökt i släpvagnen, eller om den levereras i ett
särskilt smutsigt eller smutsigt tillstånd, kan Sprutspackel.se ta ut hyresgästen en
avgift för extra städning oavsett vilken som helst. köpta tjänster.
Kundens kostnader för reparationer efter kollision eller annan skada på släpet etc.
och vid stöld samt förvärv av en extra nyckel om originalnyckeln försvinner. Drivs
släpet etc. i enlighet med alla villkoren i detta kontrakt, de högsta beloppen per
skada: En självrisk bestämd av hyresvärden på KR. 8 000,00 och avsaknad per. dag
enligt följande: KR. 1 200,00. Upp till 30 dagars försäkring kan debiteras.
Ovanstående belopp kommer inte att krävas om hyresgästen har tecknat
avdragsgill försäkring i förväg. Försäkringen täcker skrov, ansvar och stöld.
Försäkringen täcker inte stöld eller skada på hyresgästens egendom / egna föremål.
Om originalnycklarna går förlorade och släpvagnen etc. blir stulen kommer
hyresgästen att debiteras självrisk enligt punkt 4 d och sida 1. Hyresgästen måste
omedelbart informera Sprutspackel.se när hyresgästen har fått kännedom om att
nyckeln är borta. Nyckeln måste lagras säkert hela tiden. I händelse av grov
vårdslöshet kommer hyresgästen att hållas ansvarig för Sprutspackel.se - förluster.
I händelse av att släpet etc. levereras utanför öppettider, eller om nya skador
upptäcks under förberedelserna, som hyresgästen inte har informerat hyresvärden
om, kommer hyresvärden att kontakta hyresgästen med t.ex. fotodokumentation
och prisuppskattning av skadan. Hyresgästen har då 14 dagar på sig att svara på
förfrågan antingen per. post eller brev och hyresvärden får inte debitera
hyresgästen självrisken under denna period. Efter de 14 dagarna har hyresgästen
fortfarande möjlighet att ansöka om en faktura per. mail:
skade@sproejtespartel.dk
Hyresgästen är PERSONLIG OCH SOLIDARISKT FÖR DE A) - g) NAMNADE
SKYLDIGHETER.

1.12 Om hyresgästen hyr ut / lånar utrustningen till en person som inte är certifierad, och denna
person orsakar skada på utrustningen, får Sprutspackel.se kräva ersättning från den ansvariga
skadeståndaren.
Utlåning av byggutrustning till oidentifierade hyresgäster betraktas som bedrägeri och täcks inte av
någon försäkring.
2. FYLLNINGSMASS
Kunden ansvarar för eventuell nedbrytning av utrustningen på grund av externa produkter. SS kan
inte hållas ansvarigt för spackel som hälls i badkaret och dess produktionskvalitet. På samma sätt
kan SS inte hållas ansvarigt för felaktiga produktioner från de olika kittproducenterna. Kunden
kommer alltid att debiteras reparationskostnaden samt en daglig hyra på DKK 999 per dag, där
släplösningen inte kan användas för uthyrning. Eventuella motkrav måste riktas till leverantören
eller tillverkaren där fyllmedelsprodukten köptes från och SS hjälper till med
dokumentationsmaterial för motkravet.
3. ÄGANDE
3.1 Släpvagnens respektive ägare har ett leasingavtal genom ett leasingföretag, t.ex. via Nykredit
Leasing A / S eller Ikano bank A / S. Om avtalet mellan leasetagaren och leasingföretaget upphör,
samtycker hyresgästen, efter skriftligt meddelande från leasingföretaget, att returnera det leasade
föremålet. Sprutspackel.se kommer därefter att försöka hitta en liknande produkt för hyresgästen
under den återstående perioden om detta önskas.
4. FÖRSÄKRING
4.1 Hyresgästen är försäkrad genom en vanlig maskinförsäkring och en släpförsäkring. Hyresgästen
är ansvarig enligt nämnda försäkring, vars försäkringsvillkor han annars accepterar. Hyresgästen går
vidare med på att han måste skydda kundens och hans försäkringsbolag i händelse av skada inom
detta avtal:
a) För att få registreringsnummer, namn, adress och eventuellt bilder från olycksplatsen av de
inblandade parterna samt alla vittnen.
b) Att inte erkänna ansvar eller skuld.
c) Att inte lämna släpvagnen etc. utan att nödvändiga försiktighetsåtgärder har vidtagits med
avseende på skydd, samt att ge en detaljerad beskrivning av olyckan med situationskrapor etc. på
en skadeanmälan, som därefter överlämnas till hyresvärden.
d) kontakta närmaste upphämtningsplats per. post / telefon - även vid mindre skador.
(e) omedelbart informera polisen om fel från en annan part ska fastställas eller om det finns en
personskada.
Försäkringen täcker dock endast skrov och ansvar. Försäkringen täcker inte stöld eller skada på
hyresgästens egendom / egna föremål.
4.2 Släpvagnen måste alltid hållas låst. Under och efter transport med låset för dragkroken och
låset på släpdörrarna. Reparationer får endast göras om tillstånd ges av Sprutspackel.se. Utan
föregående tillstånd, eventuella kostnader för transport, bogsering, verkstadsräkningar och
liknande. återbetalas inte. Du måste kunna hänvisa till upphämtningsstället samt namnet på den
person du har pratat med.
4.3 Tillägg till eller ändringar av bestämmelserna i detta avtal är ogiltiga såvida de inte avtalats
skriftligen.
4.4 Släpet etc. får endast köras i Danmark.
5. LÖRENS LÖPETID OCH UPPSÄGNING
5.1 Hyresavtalet träder i kraft från den dag som hyresgästen lämnar hyresvärdens plats och löper
till och med den dag det återlämnas till hyresvärdens plats i färdigt uthyrningsskick. Om man har
kommit överens om att den hyrda fastigheten ska lämna hyresvärdens plats tidigare än vad som
inträffat, och förseningen beror på hyresgästens omständigheter, har hyresvärden rätt att betrakta
hyrestiden som påbörjats vid den överenskomna tiden i förhållande till hyresbetalningen.
Uppsägning av leasing av utrustning måste göras med 48 timmars varsel.
Minsta hyresperiod är 1 dag.
5.2 Hyresgästen kan inte ändra en beställning av tjänster utan Sprutspackel.se skriftliga
medgivande.
6. BETALNINGSVILLKOR
6.1 Hyresvärdens betalningsvillkor är kontant netto för kortbetalning och 14 dagar netto för
betalning via faktura.
Vid sen betalning beräknar hyresvärden ränta per. påbörjades månad med 2%.
Hyresvärden beräknar också en påminnelseavgift, som för närvarande är uppgår till 100,00 DKK per
skickade påminnelser och en EU-ersättningsavgift på DKK 329,00.
7. STÖD
7.1 Följande telefonnummer är associerat med stödsystemet: +45 70 70 70 89.
7.2 Startavgift för supportsamtal: KR. 995,00. Dessutom ingår KR. 479,00 pr. timme + resetillägg.
Supportsamtal körs endast på överbryggade öar.
7.3 Om felet beror på defekter i vår utrustning, kommer det inte att finnas några kostnader för
supportanrop! Här repareras utrustningen på plats och om möjligt kommer ett reservsystem att
göras tillgängligt.
8. PRISER
8.1 Priserna för tjänsterna följer Sprutspackel.se nuvarande prislista vid den tidpunkt då
Sprutspackel.se bekräftar kundens beställning, såvida inte parterna skriftligen har kommit överens
om annat.
8.3 Alla angivna priser är exkl. Moms om inte annat anges.
9. ANSVAR
Sprutspackel.se avsäger sig allt ansvar för alla garantier, villkor, vare sig dessa är uttryckliga eller
underförstådda, föreskrivna i lag eller på annat sätt inklusive, men inte begränsat till
yrkeskompetens och snabb omsorg vid tillhandahållande av tjänster. Sprutspackel.se och dess
möjliga representanter kan under inga omständigheter hållas ansvariga för driftsförluster eller
andra indirekta förluster - inklusive kostnader för förlust av försenad leverans, maskinstopp och
efterföljande reparationstid, andra oavsiktliga och följdskador eller andra omständigheter. SS: s
ansvar för förlust är i övrigt begränsat till ett belopp motsvarande högst 1000 DKK för den produkt
som orsakade förlusten.
10. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION
10.1 Tillämplig lag. Parternas samarbete omfattas i alla avseenden av dansk lag.
10.2 Plats. Varje tvist som kan uppstå i samband med parternas samarbete måste avgöras av en
dansk domstol.

