ALLMÄNNA HYRESVILLKOR FÖR OBJEKT: (20100101)
Uthyrare: PROFFS Ljud + Ljus AB.
1. Hyresman har full vårdnadsplikt för den hyrda utrustningen.
2. Äganderätt till objektet:
Objektet är uthyrarens egendom under hyres tiden eller tills full
betalning för utrustningen skett enligt detta avtal.
3. Pantsättning av objekt, överlåtelse av avtal:
Kunden får inte pantsätta, överlåta eller försälja objekt eller del därav.
Kunden får ej heller utan skriftligt medgivande från uthyraren överlåta
detta avtal på annan eller i sin tur utlåna/uthyra objekt eller del därav.
4. Vårdnadsplikt:
Det åligger kunden att väl vårda och underhålla objektet så att detta
är i gott skick vid användande och vid retur till uthyraren.
5. Besiktningsrätt:
Uthyraren eller representant för denne äger när som helst rätt att
besiktiga objektet.
6. Försäkringar:
Objektet är ej försäkrat av uthyraren.
Kunden förbinder sig att genom egen försäkring och på egen
bekostnad hålla objektet fullvärdesförsäkrat tills retur till uthyraren
skett.
7a. Förlust eller skada på objekt:
Kunden svarar, oberoende av vållande, för förlust av eller skada
på objektet. Skada eller förlust av objektet befriar inte kunden
från hans förpliktelser enligt detta avtal.
Om objektet förstörs, eller förslits eller förloras så att det blir
obrukbart under den avtalade hyrestiden eller fram till senare av
parterna överenskommen returdag, åligger det kunden att genast
underrätta uthyraren därom. Härvid äger uthyraren rätt att begära
särskild säkerhet för återstående fordringsbelopp enligt detta avtal.
Vid försäkringsfall där reparation anses ej böra ske, skall kunden till
uthyraren erlägga eventuell skillnad mellan sammanlagda
hyresbeloppen för hela hyrestiden, å ena sidan, och summan av
erlagda hyror och vad uthyraren på grund av skadan må ha erhållit
från försäkringsgivaren, å andra sidan. Intill dess sådan avräkning
skett och avräkningsbeloppet erlagts är kunden skyldig att erlägga
förfallande hyresbelopp enligt § 12 och 14.
7 b. Uthyrarens begränsning i ansvar:
Uthyraren är befriad från ansvar för brott mot Avtalet som orsakats
av händelse utanför Uthyrarens kontroll, så som t.ex. fel i Kundens
eller annans utrustning, fel som beror på Kunden eller någon
omständighet på dennes sida, olyckshändelse, explosion, krig,
upplopp, arbetskonflikt, brand, myndighets åtgärd eller underlåtenhet,
översvämning, elavbrott, avbrott eller fördröjning i trafik eller teleförbindelse.
7 c.
Uthyrarens skadeståndsansvar omfattar endast direkta förluster och
är begränsat till ett basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring, oavsett skadans omfattning. Oavsett ovanstående
ansvarar Uthyraren inte för Kundens förlust eller för indirekta
förluster, så som utebliven vinst eller förväntade besparingar, utgår
inte i något fall ersättning.
8. Rättslig åtgärd avseende objekt:
Skulle utmätning företagas hos kunden eller kunden försätts i
konkurs åligger det kunden att omedelbart underrätta uthyraren
därom samt att med företeende av detta kontrakt för vederbörande
utmätningsman eller konkursförvaltare upplysa om uthyrarens
äganderätt till objektet.
9. Adressändring:
Kunden skall inom 3 dagar till uthyraren anmäla adressändring.
10. Uthyrarens rätt till uppsägning:
Uthyraren äger rätt att omedelbart säga upp avtalet och återtaga
egendom för påseende eller förhyrd egendom i följande fall:
a) Kunden dröjer med erläggandet av hyror utöver fjorton
dagar efter förfallodagen.
b) Kunden åsidosätter i övrigt bestämmelserna i detta avtal
c) Kunden inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder
ackordsförhandlingar utan konkurs.
Samtliga kostnader i samband med eventuellt återtagande av
objekt skall betalas av kunden. Därjämte skall kunden till uthyraren
utgiva alla förfallna hyresbelopp jämte ränta därpå enligt punkt 11.

11. Ränta vid betalningsdröjsmål:
Vid dröjsmål vid erläggande av hyresbelopp skall kunden erlägga
ränta på förfallet belopp med 2% ränta per månad dock lägst 50:-.
12. Återställande av objekt:
Vid hyrestidens utgång skall objektet utan dröjsmål och på kundens
bekostnad och risk återställas till uthyraren.
Kundens ansvar för objektets vård upphör inte förrän uthyraren själv
eller dennes representant satts i tillfälle att omhänderta, provköra och
godkänna objektet. Detta skall vara i - med hänsyn tagen till normal
förslitning - gott skick.
Uthyraren är inte skyldig att underrätta hyrestagaren när hyrestiden
går till ända då detta är klargjort för kunden vid hyrestillfället.
13. Överlåtelse av uthyrarens rättigheter:
Uthyraren är berättigad att överlåta sin rätt enligt detta avtal.
14. Försenat återställande av objekt:
Skulle objektet ej återlämnas på den dag och vid det klockslag för
hyrestiden som framgår av det mellan parterna upprättade hyreskontraktet utgår för varje påbörjat ytterligare dygn ett skadestånd till
uthyraren motsvarande den avtalade dygnskostnaden för det
förhyrda objektet. På det sålunda uppkomna skadeståndsbeloppet
skall det utgå dröjsmålsränta med 2% per månad från och med varje
ytterligare utfallande dygnsbelopp till dess betalning sker.
15. Avbeställning av bokad hyresperiod::
Skulle hyresmannen avbeställa utrusningen skall han erlägga en
kostnad för sådan avbokning med 30% av det avtalade
hyresbeloppet om avbokningen sker senare än tre dagar före
hyresperiodens början. Med 50% av det avtalade hyresbeloppet om
avbokningen sker senare än två dagar före hyresperiodens början
och med 100% av det avtalade hyresbeloppet om avbokningen sker
senare än en dag före hyres-periodens början

Borgenär:
Jag förbinder mig härmed såsom för egen skuld att ansvara för
förhyrt objekt enl omstående sida på ovan nämnda villkor.
Stockholm den ............. /................ 2010
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