
§1. Leverans 

Inredningen levereras fritt vårt lager. Inredningen skall på hyrestagarens risk och bekostnad 

återlämnas till samma lager från vilket leverans skett. 

§2. Hyresberäkning 

Hyrestiden räknas från och med den dag då Inredningen avsändes eller avhämtas från oss till 

och med den dag då Inredningen återlämnas i enlighet med §1. För del av dag utgår hyra som 

för hel dag. Hyran framgår av lämnad offert eller prisuppgift på popupakuten.se. 

§3. Användningsplats 

Hyrestagaren är skyldig hålla oss underrättad om var Inredningen förvaras eller användes. 

§4. Inredningens vård och drift 

Inredningen skall väl vårdas av hyrestagaren, som därvid är skyldig att iakttaga utfärdade 

föreskrifter. Vid återlämnandet skall Inredningen vara väl rengjord och i samma skick som 

när den mottogs med undantag för normalt slitage. Om icke, debiteras rengöringskostnad. 

§5. Tillbehör 

Tillbehör såsom paket för profilering debiteras extra enligt offererat pris. 

§6. Skador 

Hyrestagaren svarar för uppkomna skador, som ej är att hänföra till normalt slitage, från det 

att Inredningen lastats och till den lossats vid vårt lager. Reparationer av inredningen får ej 

utföras utan vårt godkännande. Vi åtager oss inget ansvar för de följdkostnader som möjligen 

kan uppstå med anledning av eventuella driftstörningar på förhyrd Inredning under 

hyrestiden. 

§7. Övriga skador 

Hyrestagaren svarar ensam för skador som tillfogas honom eller tredje man i samband med 

användning och placering av Inredningen under hyrestiden. 

§8. Förlust av Inredningen samt försäkring 

Förlorad Inredning eller del av Inredningen debiteras till nyanskaffningsvärdet. 

§9. Försäkringar 

Det åligger hyrestagaren att försäkra Inredningen till sitt fulla värde under hyrestiden. 

Inredningen är ej försäkrad av oss. 

Försäkring mot skador, förlorat gods och friskrivning från §8 kan köpas till mot en kostnad 

om 250 kr/månad. 

§10. Överlåtelse 

Inredningen får icke överlåtas eller brukas av annan än hyrestagaren och dennes personal utan 

skriftliga godkännande från oss. 



 

 

§11. Äganderättsförbehåll 

Parterna är medvetna om att detta är ett rent hyresavtal och att äganderätten till den hyrda 

inredningen ej kommer att övergå till hyrestagaren. Vid försäljning övergår inredningen i 

hyrestagarens ägo först när inredningen är till fullo betald. 

§12. Återtagande 

Om hyrestagaren kommer i dröjsmål med betalning i avtalad tid eller i andra fall åsidosätter 

sina förpliktelser enligt hyresavtalet, är hyresavtalet utan särskilt meddelande från oss med 

omedelbar verkan hävt och vi har rätt att omgående återta Inredningen. Kostnader i samband 

med återtagandet debiteras hyrestagaren till fullo. 

 

ALLMÄNNA VILLKOR: 

Samtliga priser gäller exklusive mervärdesskatt. 

Angivna priser gäller för kortaste uthyrningsperiod 3 månader.  

Om inget annat överenskommits erläggs betalningen i förskott månad för månad. 

Dröjsmålsränta debiteras med diskonto plus 8 procent. 

Fakturering sker var 30:e dag med rätt att debitera faktureringsavgift samt 

uppläggningsavgift. 

Frakt och transport till och från vårt lager betalas av hyrestagaren. 

Slitage utöver normalt slitage debiteras i förekommande fall. 

 

 


