Jag har tagit del av uthyrningsvillkoren och godkänner enligt nedan

________________________________
Hyrestagaren/Förarens underskrift:

______________________________
Namnförtydligande

Regnummer_______

Fordonets användning
Fordonet får endast användas av HT vid förarprov hos Trafikverket. En kopia på detta hyresavtal skall, under
hyrestiden, bäras av hyrestagaren (HT) och på anmaning uppvisas för polisman, tulltjänsteman, personal
trafikverket eller annan person som företräder uthyrarens (UH) intressen. Fordonet får användas för normalt
brukande inom Sverige av HT. HT är medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet
omedelbart upphör om han utan UH:s skriftliga tillstånd försöker föra motorcykeln ut ur Sverige. Detta innebär
att Polis/Tull eller annan som handlar i UH:s intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet. HT är
ansvarig för samtliga kostnader som UH kan drabbas av om HT eller dennes ställföreträdare olovligen fört
fordonet utanför Sverige som UH skriftligen inte godkänt. HT får inte hyra ut fordonet till annan. Transport med
fordonet av personer är inte tillåten. Fordonet får ej användas till att ge starthjälp, dra, skjuta eller på annat
sätt flytta annat fordon. Det är inte tillåtet att använda fordonet i motortävlingar.
Hyra
UH har rätt att efterdebitera HT för kostnader hänförda till hyran. I hyran ingår inte drivmedel.. Försenad eller
utebliven leverans UH skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan UH inte uppfylla detta är HT
berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet eller, om dröjsmålet är av väsentlig betydelse
för honom, häva avtalet. HT äger inte rätt all häva avtalet om UH genast och utan märkbar olägenhet för HT
erbjuder annat godtagbart fordon. UH går fri från ersättningsansvar om han kan visa att dröjsmålet beror på
omständigheter utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks
och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit/övervunnit.
Fordonets skötsel
HT ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i samma skick. Olja och Däcktryck ska
följa angivna rekommendationer och 95 oktanig bensin skall användas vid tankning. Återlämna motorcykeln
med samma bränslenivå som när du hämtade ut den. Alla kostnader hänförliga till handhavandefel äger UH
rätt att debitera HT. Fordonet får inte överlastas, framföras i terräng eller på annan plats där risk föreligger för
skada på fordonet. HT ska parkera fordonet på säker plats mot skadegörelse.

Åtgärder vid fel, skada, stöld
HT skall omgående underrätta UH om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. HT skall
iaktta och följa fordonets varningssystem. UH skall efter sådan underrättelse meddela HT vilka åtgärder som
skall vidtagas. Vid försäkringsfall skall HT göra skadeanmälan till UH. Det åligger HT att vid stöld av fordon eller
nycklar samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där
stölden/skadan skett och ta med kopia av anmälan till UH. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar HT
gentemot UH för därigenom uppkommen skada. UH:s ansvar vid driftstopp eller skada UH svarar för att
fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick, uppkommer under hyrestiden p.g.a. fordonets kondition fel
eller driftstopp på detta är HT berättigad till nedsättning av hyran, eller om detta är av väsentlig betydelse för
honom, äger HT rätt att häva avtalet. Avtalet får dock inte hävas om UH utan oskäligt dröjsmål efter det att han
underrättats om felet låter reparera fordonet eller lämnar ersättningsfordon av samma eller liknande typ som
det förhyrda och HT inte har något särskilt skäl all avvisa erbjudandet. Uppkommer driftstopp beroende på
trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör fortsatt färd eller om fordonet stjäls efter det att HT kontaktat UH och
vid stöld även gjort polisanmälan.
Ansvar
HT:s ansvarar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser HT ansvarar gentemot UH för
ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av vägavgifter, trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan
drabba UH i egenskap av fordonets ägare. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana
bristfälligheter på fordonet som HT varken känt eller borde känna till. Om HT inte i rätt tid betalar eventuella
böter, kostnader eller avgifter hänförliga till fordonshyran orsakade av överträdelser för vilka han svarar, utan
UH i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har UH rätt att, förutom avgiftsbeloppet debitera HT en
expeditionskostnad av SEK 400: - inkl moms för varje ärende. Avgift SEK 400:-debiteras även för underrättelse
till myndighet avseende registrerad fartöverträdelse. HT:s ansvar för skada på eller förlust av fordonet HT
ansvarar för skador på eller förlust av fordonet under hyrestiden. Undantag från detta gäller för skador som
kan hänföras till normalt slitage eller som tredje part godkänt ersättningsskyldighet för. HT:s ansvar och
ersättningsskyldighet vid skada på eller förlust av fordonet Självriskkostnad 10000:- - Vagnskada - Brandskada Trafikskada, 3:e partsskada - Maskin - Stöld - Stöld, om nyckel inte kan uppvisas vid helstöld (65 000:-) Glasskada HT förbinder sig att ta del av och godkänna av UH anvisad skadedokumentation före avfärd. En
administrationsavgift om SEK 400 inkl moms tillkommer per skada och skademoment. Begränsning av skada
Det åligger såväl HT som UH att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummas detta, bär
respektive sin del av kostnaden.
Hämta och Återlämnande
Upphämtning/återlämning av fordonet sker på Nya trafikskolan i Skövde Bangårdsgatan 12 vid avtalad
tidpunkt eller på plats och tid som särskilt har avtalats. Vid hyrestidens utgång skall HT återlämna fordonet på
den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har avtalats. Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i
samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. UH och HT skall om möjligt gemensamt
besiktiga fordonet för bedömning av dess skick. Om fordonet vid återlämnandet befinns vanvårdat eller
nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning, är UH berättigad att ta ut skälig kostnad för
återställande av fordonet. Återlämnandet skall ske på avtalad plats och tid om inte annat avtalats. Om HT inte
återlämnar fordonet enligt avtalet är HT alltid skyldig att ersätta UH de intäkter som gått förlorade i
motorcykelns huvudsakliga intäktsställe Nya trafikskolan i Skövde. UH har rätt att välja vem som får hyra
motorcyklarna. Enbart förskottsbetalning tillämpas.

Kontraktet upprättas i två exemplar, ett för vardera part
Nya Mc-Utbildarna i Skövde AB

