Allmänna Hyresvillkor
Såvida inte annat skriftligen överenskommits i separat avtal, gäller nedanstående allmänna hyresvillkor.
1.

Hyresvillkoren gäller mellan HR-AV Produkter och beställaren, nedan kallad hyrestagaren. Det åligger
hyrestagaren att själv ta del av hyresvillkoren.

2.

Hyrestagaren skall väl vårda utrustningen. Skador uppkomna p.g.a. ovarsamhet debiteras även om skadan
orsakats genom vållande eller olyckshändelse.

3.

Hyrestagaren äger icke rätt att sälja, pantsätta, överlåta, föra ut ur landet, utlåna eller i sin tur hyra ut
utrustningen.

4.

Utrustningen skall, om inte annat överenskommits, hämtas och lämnas hos HR-AV Produkter, adress Norra
Rundvägen 20, 269 40 Båstad.

5.

Utrustning och kablage skall vid återlämnandet vara packat som vid utlämnandet. Om packning och hoprullning
av kablage måste göras om, debiteras detta enligt vår vid varje tidpunkt gällande taxa.

6.

För sent återlämnad utrustning debiteras med 5 % av hyresvärdet per påbörjad försenad dag. Utrustning som inte
är återlämnad senast 14 dagar efter hyresperiodens utgång, äger HR-AV Produkter rätt att kräva ersättning för
upp till dess fulla belopp.

7.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 11 % per månad.

8.

Hyrestagaren är ansvarig för på hyresutrustningen uppkommen skada, stöld med mera, och ersättningsskyldig
upp till utrustningens fulla värde – oavsett eventuella nedsättningar från försäkringsbolag, samt även övriga
kostnader åsamkade HR-AV Produkter på grund av sådan skada, från den tidpunkt utrustningen lämnat HR-AV
Produkters lager intill dess att den är returnerad. Detta gäller även de fall då HR-AV Produkter ordnat/beställt
leverans/hämtning. I den mån HR-AV Produkters egen försäkring, enligt HR-AV Produkters bedömning, kan gälla,
är hyrestagaren ersättningsskyldig för alla kostnader åsamkade HR-AV Produkter på grund av sådan skada,
inklusive HR-AV Produkters försäkring avtalade självrisker.

9.

I de fall HR-AV Produkter levererar komplett ljudteknisk tjänst inklusive personal och transporter gäller vårt
försäkringsavtal, i enlighet med försäkringsbolagets villkor och skadereglerares bedömning.

10. HR-AV Produkter ansvarar för att utrustningen är felfri och funktionsduglig vid utlämningstillfället. Det åligger
kunden att i början av hyresperioden kontrollera att utrustningen är i funktionsdugligt skick. Eventuell skada eller
fel som uppstår under hyresperioden ska meddelas HR-AV Produkter snarast. Hyrestagaren äger ej rätt att göra
ingrepp i utrustningen, även om hyrestagaren är tekniskt kunnig. Eventuella fel skall repareras av HR-AV
Produkters personal.
11. Hyrestagaren är skyldig att äga nödvändig kunskap för inkoppling av utrustningen på ett korrekt sätt. Detta
innefattar skada vid inkoppling till elnätet, samt sammankoppling med annan utrustning.
12. HR-AV Produkter ersätter ej misslyckad eller inställd föreställning, inspelning eller liknande som orsakats av fel på
utrustningen eller andra omständigheter som HR-AV Produkter ej råder över.
13. Avbeställning av bokad utrustning måste göras senast en vecka innan hyrestidens början. Om detta ej gjorts,
debiteras en avbokningsavgift på 25% av hyresbeloppet. För bokad men ej avhämtad utrustning debiteras avtalad
hyreskostnad.
14. Om hyrestagaren ej beaktar ovanstående hyresvillkor, dröjer med överenskommen betalning, försätts i konkurs,
hamnar på obestånd, omyndigförklaras, avlider eller på annat sätt bryter det ingångna hyresavtalet, äger HR-AV
Produkter rätt att omedelbart återta utrustningen samt häva avtalet.

HR-AV Produkter
Allmänna Hyresvillkor

1(3)
www.hr-av.se

0431-31 00 10
070-305 37 86

Allmänna Hyresvillkor
Jag godkänner härmed HR-AV Produkters allmänna hyresvillkor, samt bifogad lista med utlämnad utrustning:
Ort & datum

---------------------------------------------------

Namnteckning

---------------------------------------------------

Namnförtydligande

---------------------------------------------------
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Allmänna Hyresvillkor
Utlämnad utrustning
Antal

Typ

Anmärkning

Övrigt

Utlämnat av:
----------------------------------------------Utrustning åter till HR-AV Produkter senast kl 12:00 den

/

-20

Vi önskar er ett lyckat event!
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