ALLMÄNNA VILLKOR
FÖR HYRA AV MASKINER OCH UTRUSTNING
1. Tillämpning
Dessa Allmänna Villkor gäller vid hyra av
maskiner och utrustning från SITECH Sverige
AB, org.nr 559209-9989 (”SITECH”).
2. Leverans av hyresobjekt
SITECH ombesörjer leverans av Hyresobjektet
till Hyrestagaren på Hyrestagarens bekostnad.
Vid avlämning ska hyresobjektet vara i
driftdugligt skick, samt vara försedd med
erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar.
SITECH ska vid förfrågan tillhandahålla
instruktioner för handhavande samt tillsyn och
skötsel av hyresobjektet. Om hyrestagaren så
begär ska instruktionerna vara skriftliga.
Anmärkning
mot
hyresobjektet
eller
instruktion ska, för att kunna göras gällande,
skriftligen anmälas till SITECH snarast, dock
senast en vecka efter det att hyresobjektet
blivit tillgängligt för Hyrestagaren.
SITECH svarar för obligatoriska besiktningar av
hyresobjektet. Hyrestagaren ska dock
ombesörja och bekosta besiktningar efter
montage på̊ arbetsplats. SITECH har rätt att
efter avisering utföra obligatorisk besiktning av
hyresobjektet på̊ arbetsplats under normal
arbetstid.
3. Användning
Hyresobjektet får endast användas för sådana
arbetsuppgifter
och
under
sådana
arbetsförhållanden för vilket det är avsett.
Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd
från SITECH, flyttas till annan arbetsplats än
vad som avtalats eller användas av annan än
Hyrestagaren.
Hyrestagaren ska under hela hyrestiden svara
för tillsyn och skötsel av hyresobjektet.
Förutom att bekosta driv- och smörjmedel, ska
Hyrestagaren också̊ ombesörja och bekosta
utbyte
av
förbrukningsmaterial.
Ingrepp som förändrar maskin eller materials
konstruktion eller funktion får ej göras.

4. Hyrestid
Hyrestiden räknas från och med den dag
hyresobjektet skickas till Hyrestagaren till och
med den dag hyresobjektet återlämnas.
Hyresobjektet uthyres för användning i enskift
om högst åtta (8) timmar per dag om inte annat
avtalats.
5. Priser
Hyra debiteras för hyresobjektet vid varje
hyrestillfälle
enligt
gällande
prislista.
Tillämpliga debiteringsformer är dagshyra,
skifttillägg, kalenderdagshyra och grundhyra.
Avtalad dagshyra utgör hyrespriset per
hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra
som för hel dag. Utnyttjas hyresobjektet mer
än ett arbetsskift om åtta (8) timmar per dag
debiteras skifttillägg enligt gällande prislista.
Arbetsfria lördagar, söndagar, helgaftnar och
helgdagar är hyresfria. För vissa särskilt
angivna hyresobjekt debiteras hyra per
kalenderdag eller månad enligt gällande
prislista.
För samtliga hyresobjekt debiteras dock hyra
under semesterperiod och annan motsvarande
ledighet. Tillbehör debiteras separat liksom
kostnader
för
föreskriven
sanering.
För tid av stillestånd och driftavbrott som
SITECH är ansvarig för utgår ingen hyra.
Samtliga priser anges i SEK exklusive moms, om
inget annat anges.
6. Betalningsvillkor
Betalning görs i efterskott mot faktura med
betalningsvillkor trettio (30) dagar från
fakturadatum, om inte annat avtalats.
SITECH accepterar
kontanter.

inte

betalning

med

Om betalning inte erläggs i tid har SITECH rätt
att
debitera
påminnelseavgift
samt
dröjsmålsränta om 10 %
SITECH har rätt att vid avtalets ingående begära
att Hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande

antalet
dagshyror
för
respektive
maskin/utrustning enligt gällande prislista eller
annan betryggande säkerhet.
7. Återlämning av Hyresobjekt
Vid återlämnandet ska hyresobjektet vara väl
rengjort och med hänsyn till normal förslitning
i gott skick. I annat fall är SITECH berättigad att
vidta nödvändig rengöring och reparation på̊
Hyrestagarens bekostnad.
Hyresobjektet anses återlämnat när retursedel
utfärdas.
Om Hyrestagaren ställer in sina betalningar,
försetts
i
konkurs
eller
inleder
ackordsförhandlingar är SITECH berättigad att
med omedelbar verkan återta hyresobjektet på̊
Hyrestagarens bekostnad.
8. Ansvarsfördelning
SITECH ansvarar för kostnader till följd av
normal förslitning. Hyrestagaren ansvarar
under hyrestiden för förlust av hyresobjektet
samt för samtliga skador som inte utgör normal
förslitning.
Skada på hyresobjektet ska, utan dröjsmål,
anmälas till SITECH för beslut om hur
hyresobjektet ska repareras. Hyresobjektet
som förlorats eller skadats så att det inte kan
repareras ska ersättas av Hyrestagaren med
belopp
motsvarande
återanskaffningskostnaden. Vid stöld ansvarar Hyrestagaren för
att polisanmälan sker.
Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för
skada som genom hyresobjektet uppkommer
för
honom
själv
eller
tredjeman.
SITECH svarar endast för direkt skada som
uppkommer till följd av SITECH:s vårdslöshet.
SITECH ansvarar således inte för skada som
uppkommer till följd av leveransförsening,
stillestånd
eller
driftavbrott.
9. Försäkring
Så väl SITECH som Hyrestagaren ska ha
sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat
särskilt avtalats.
SITECH kan kräva att Hyrestagaren under
hyrestiden håller hyresobjektet försäkrat med

allriskförsäkring motsvarande
ningskostnaden.

återanskaff-

SITECH håller hyresobjektet trafikförsäkrat, där
så erfordras. Eventuell självrisk ska dock
bekostas av Hyrestagaren.
10. Behandling av personuppgifter
I samband med att Kunden skickar en
förfrågan eller gör en beställning behandlar
SITECH vissa personuppgifter. Dessa uppgifter
behandlas för att kunna skicka offerter,
administrera
beställningar,
erbjuda
kundservice samt i övrigt kunna fullgöra
SITECH:s åtaganden gentemot Kunden.
All behandling av personuppgifter sker i
enlighet med gällande lagstiftning och villkoren
i SITECH:s Integritetspolicy.
11. Force majeure
Om part, eller dess underleverantör, är
förhindrad att fullgöra avtalet som en följd av
en händelse utanför dess kontroll (inklusive
men inte begränsat till, strejk, brand,
översvämning,
extrem
väderlek,
naturkatastrofer, krig, uppror, invasion,
skadegörelse, sabotage, upplopp, terrorism,
embargon, knapphet på transportmedel,
allmän varuknapphet eller ny lagstiftning) och
vilken händelse inte rimligen kunde förutses
vid Avtalets ingående, är parten befriad från
skyldighet att fullgöra Avtalet. Så snart
befrielsegrunden upphört ska fullgörelse i
enlighet med Avtalet återupptas.
Part som vill hävda befrielsegrund enligt ovan
ska utan uppskov skriftligen underrätta
motparten om detta.
Part ansvarar inte för skada eller förlust som
kan uppstå som en följd av att partens
fullgörelse skjuts upp med hänvisning till force
majeure.
12. Tillämplig lag och tvister
Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Tvist i
anledning av Avtalet ska slutligen avgöras av
svensk allmän domstol.

