Uthyrnings- och betalningsvillkor
Coolibox AB
Nedanstående villkor gäller om inte annat skriftligt avtalats.

Först när offerten godkänts av hyrestagaren sker bokning av produkter samt orderregistrering.
Normalt måste avbokning göras senast 7 dagar innan hyresdagen, för att slippa debitering.
Vid senare avbokning debiteras hyra enligt följande:
6-3 dagar
25%
2 dagar
50 %
1 dag
75 %
samma dag 100 %
Hyrestagaren är ansvarig för produkterna under hela hyrestiden, dvs. även under egen transport, såväl som
stöld, skadegörelse och åverkan.
Hyrestagaren är ansvarig för den hyrda utrustningen och tecknar adekvat försäkring för utrustningen.
Hyrestagaren är skyldig att omedelbart underrätta Coolibox AB när skada eller förlust uppstått.
Coolibox AB förbehåller sig rätten att ta betalt för skadade eller förlorade produkter vid onormalt eller
felaktigt handhavande, dock högst med nyanskaffningsvärde.
Hyresprodukterna tillhör Coolibox AB. Hyrestagaren får därför inte låna ut, pantsätta, överlåta, byta ut eller
sälja utrustningen. Hyresprodukterna får inte heller uthyras i andra hand eller föras utomlands utan Coolibox
AB's medgivande.
Hyresprodukterna ska returneras i överenskommet skick.
Coolibox AB ansvarar för att hyresprodukterna är felfria och funktionsdugliga vid uthyrningstillfället. Om fel
skulle uppstå under hyresperioden skall hyrestagaren meddela Coolibox AB snarast. Coolibox AB ansvarar
normalt för återtagande av hyresprodukterna för byte/reparation.
De hyrestagare som själva hämtar och/eller monterar produkter är skyldiga att ha nödvändig kännedom om
inkoppling av hyresprodukterna till elnätet och hur produkterna monteras ihop, om annat ej avtalats med
Coolibox AB. Kunden ska undersöka hyresprodukterna vid mottagandet och genast påtala eventuella fel eller
brister.
Coolibox AB ansvarar ej för skador mot tredje man eller krav på ersättning från tredje man.
Om hyresprodukten inte återlämnas på utsatt dag, debiteras den för avtalet gällande hyresavgiften +
förseningsavgift om 30 procent av det ursprungliga hyresbeloppet per påbörjat dygn som hyrestagaren
underlåter att återlämna hyresprodukterna.
Betalningstiden är 30 dagar netto och beräknas från fakturans datum. Om betalning inte sker inom angiven tid
debiteras dröjsmålsränta efter en räntesats som anges på fakturan.
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Vid hyrestidens slut är hyrestagaren skyldig att iordningsställa hyresprodukterna med tillbehör, förpackningar
etc. som den levererades med samt återlämna/återsända produkten till returadressen i hyresavtalet.
Coolibox AB ansvarar inte för skador som kan uppstå vid hantering av hyresprodukterna under den tid som
hyresprodukterna hanteras av hyrestagaren.
Observera: Om tillstånd krävs för användande av Coolibox AB's hyresprodukter är det hyrestagarens ansvar att
inskaffa sådana tillstånd från berörda myndigheter.
Tvist: Tvist med anledning av avtalet skall avgöras i Sverige av skiljemän enligt svensk lag om skiljemän om
skiljemän. Tvisten skall bedömas enligt svensk lag.
Force majeur:
Coolibox AB ansvarar inte och kan inte göras ekonomiskt skyldig för misslyckad eller inställd föreställning
/event /visning etc. som orsakats av omständigheter som Coolibox AB ej rår över.
Exempel på händelser utanför uthyrarens kontroll vilka utgör grund till att uthyraren befrias från sina
åtaganden är: Krig, Naturkatastrofer, Myndighets beslut, Uteblivna leveranser från underleverantörer,
Fördyrande omständigheter.
Definitioner:
I detta dokument används begreppen onormalt handhavande, felaktigt handhavande och indirekt förlust i
enlighet med följande definitioner:
Med onormalt handhavande menas att hyresobjektet inte används på det sätt uthyraren avser, enligt
instruktioner och myndighetsföreskrifter eller vad som hyresobjektet rimligen är konstruerat för att klara.
Med felaktigt handhavande menas att hyresobjektet används för helt andra ändamål än vad det är avsett för.
Som felaktigt handhavande räknas även att hyresobjektet används för andra ändamål än vad uthyraren hyr ut
hyresobjektet för.
Vad som menas med indirekt förlust definieras i Köplagen (1990:931) 67 § andra stycket.
Ovanstående villkor gäller om inte annat skriftligt avtalats.
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