HYRESAVTAL - Cykel
Hyrestagare: Namn:

Personnummer / Org.nr
Adress:
Tel:

Cykel/cyklar utlämnade:

Cykel/cyklar återlämnade:

Antal cyklar:

Cykelnummer:

Lämnad deposition. (Körkort, bilnycklar etc.)
Summa kostnad for ovan:

Ovanstående kostnad betald genom:
Kvitteras uthyraren:

Villkor/Hyresavtal
1. Cyklar och övrig utrustning uthyres endast mot uppvisande av giltig
legitimation.
2. Uthyraren levererar cykeln och övrig utrustning i gott skick. Hyrestagaren
intygar att man erhållit hyrd cykel i gott skick.
3. Hyrestagaren ansvarar för skador på cykel och övrig utrustning. Vid eventuell
skada ska hyrestagaren betala reparationskostnad och materialkostnad (se
prislista nedan). Skadeersättningen ska betalas vid återlämnandet av cykel och
övrig utrustning.
4. För överskriden hyrestid debiteras, utöver extra daghyra, en förseningsavgift
med 70 SEK per dag och cykel.
5. Om cykel eller övrig utrustning skulle bli stulen under uthyrningstiden ersätter
hyrestagaren uthyraren med fulla värdet av det stulna.
6. Hyrestagaren ansvarar vid skador som drabbar tredje man.
7. Uthyraren tar inget som helst ansvar för person- eller klädskada som eventuellt
kan uppstå under hyrestiden.
8. Hyrestagaren ska förvalta cyklar och övrig utrustning väl. Han/hon får inte köra
över trottoarkanter eller transportera fler personer än utrustningen är gjord för.
9. Vid tidigare återlämnande av cykel och övrig utrustning är den uppgjorda hyran
gällande.
10. Regler att följa:
•
Använda egen hjälm.
•
Visa hänsyn till övriga cyklister, vandrare, ryttare på hast, mm
•
Inte förändra eller påverka befintliga leder.
•
Leda cykeln över träbroar, för att undvika punkt nr. 6
•
Att på allmän väg följa gällande trafikregler.
•
Följa anvisade cykelleder.

Kostnader for skador som hyrestagaren orsakat på hyrd cykel:

1. Punktering.

0:-

2. Skadade pedaler.

20:-

3. Skadat styre.

175:-

4. Skadade reglage (Broms och växel).

225:-

5. Trasig fram/bakvaxel.

350:-

6. Skadad fälg (knäckt, krökt till följd av vårdslös körning.)

400:-

7. Krökt/skadat vevpart.

550:-

8. Skadad ram (knäckt, sprucken till följd av vårdslös körning).

950:-

Undertecknad förbinder sig att följa samtliga punkter i detta avtal.

Datum:

Kundens Namnteckning:

Dinglevägen 27, 45631 Kungshamn. Tel 0523-37484

