LEVERANSBESTÄMMELSER LLB2019H
Dessa leveransbestämmelser är avsedda att användas vid uthyrning av teknisk utrustning inom ljud,
ljus, bild och scen till event, konferens och konsert samt härmed jämförbara ändamål.

1

TILLÄMPLIGHET

1.1

Nedanstående hyresvillkor ska gälla, om annat inte avtalats, mellan uthyrare och hyrestagare.
Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.

2

ÄGANDERÄTT

2.1

Genom hyresförhållandet får hyrestagaren nyttjanderätt till hyresobjektet under den i
hyresavtalet angivna perioden. Hyresobjektet är och förblir uthyrarens egendom.

2.2

Hyrestagaren får inte agera i strid med villkoren för hyresförhållandet eller på ett sätt som
riskerar att äventyra uthyrarens äganderätt, till exempel genom att pantsätta, överlåta, utlåna
eller i andra hand upplåta hyresobjektet.

3

LEVERANS

3.1

Hyresobjektet levereras fritt uthyrarens lager och ska på hyrestagarens ansvar och bekostnad
återlämnas till uthyraren.

3.2

Hyresobjektet hämtas och återlämnas på samma ställe.

3.3

Om uthyraren ombesörjer transport ankommer lastning och lossning på uthyraren. Transportoch fraktkostnader samt i förekommande fall kostnad för montering debiteras i så fall särskilt.
Hyrestagaren ska meddela om några särskilda hinder för transporten, till exempel trappor eller
svår framkomlighet med lastbil, föreligger.

3.4

Uthyraren ansvarar för att hyresobjektet är funktionsdugligt vid hyrestidens start. I samband
härmed ska hyrestagaren undersöka hyresobjektets skick och eventuella fel eller brister ska
påtalas omedelbart för uthyraren.

3.5

Hyrestagaren ansvarar för att erforderlig utrustning, såsom exempelvis strömuttag, finns på
platsen där hyresobjektet ska användas.

4

HYRESTID

4.1

Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresobjektet levereras av uthyraren eller hålls
tillgänglig för avhämtning till och med den dag då hyresobjektet återlämnas till eller hämtas av
uthyraren.
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4.2

Om inte hyrestiden framgår av hyresavtalet så löper hyrestiden tills vidare till och med den dag
då hyresobjektet återlämnas till eller avhämtas av uthyraren. Parterna har i så fall rätt att säga
upp hyresförhållandet med omedelbar verkan, såvida hyresförhållandet inte varat mer än tio
arbetsdagar. I sådant fall ska uppsägningstiden vara fem arbetsdagar, uppsägningsdagen
inräknad.

5

HYRA

5.1

Hyrestagaren åtar sig att betala hyra för hyrestiden med det belopp som framgår av
hyresavtalet samt eventuella lagstadgade skatter och avgifter som belöper på hyran. I
förekommande fall tillkommer också kostnader för riggning, montering och transporter.

5.2

I de fall ytterligare hyresobjekt eller arbete tillkommit som inte omfattas av hyresavtalet
debiteras hyrestagaren med belopp som framgår av aktuell prislista.

5.3

Vid försenad eller utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635).

5.4

Uthyraren har, efter egen bedömning som inte särskilt behöver redovisas för hyrestagaren,
rätt att begära skälig säkerhet av hyrestagaren för hyresavtalets fullgörande.

6

ANVÄNDNING

6.1

Hyresobjektet får inte användas på annan plats eller för annat ändamål än vad som angivits i
hyresavtalet.

6.2

Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana
arbetsförhållanden för vilka den är avsedd i enlighet med uthyrarens föreskrifter och
anvisningar.

6.3

Uthyraren ska hålla tillgängligt instruktioner för handhavande av hyresobjektet.

7

TILLSYN OCH VÅRD

7.1

Hyresobjektet ska vårdas väl av hyrestagaren. Uthyraren åtar sig att skyndsamt byta ut eller
reparera felaktig utrustning, under förutsättning att hyrestagaren snarast och senast inom tre
dagar lämnar tillbaka den felaktiga utrustningen till den adress uthyraren uppger.

7.2

För tillsyn och vård svarar uthyraren eller av denne anlitad fackman. Hyrestagaren får inte utan
uthyrarens skriftliga medgivande avhjälpa brister eller fel i utrustningen, eller modifiera denna
på något sätt.

7.3

Hyrestagaren ska omedelbart meddela uthyraren om hyresobjektet eller någon del av detta
skadas eller förkommer.

7.3

Om uthyraren monterar utrustningen som ska användas ansvarar hyrestagaren för besiktning i
samband härmed och eventuella kostnader bärs av uthyraren.

7.4

Vid återlämnandet ska hyresobjektet vara väl rengjort och i skick som får anses ett normalt vid
yrkesmässig användning efter tillverkarens anvisningar. Har rengöring inte gjorts debiteras
hyrestagaren för detta särskilt. Hyrestagaren ska utföra och bekosta nödvändig sanering enligt
arbetsmiljölagen före återlämnandet av hyresobjektet.
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8

SKADOR OCH FÖRLUSTER

8.1

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet eller del därav, oberoende
av vållande, liksom för skada som uppstått vid oaktsam hantering.

8.2

Förlorat hyresobjekt eller del därav debiteras till anskaffningsvärdet med nypris.

9

FÖLJDSKADOR OCH DRIFTAVBROTT

9.1

Hyrestagaren ansvarar för skada, som drabbar honom eller tredje man i samband med
användning av hyresobjektet under hyrestiden. Uthyraren ansvarar inte för skada eller
kostnader till följd av driftavbrott, leveransförsening av förhyrd utrustning eller liknande
omständigheter.

10

ANSVAR OCH FÖRSÄKRING

10.1 Hyrestagaren ska hålla hyresobjektet försäkrat till fulla värdet mot förlust på grund av stöld,
skada eller slitage som uppkommit på grund av vårdslöshet eller olyckshändelse.
10.2 Förkommer eller skadas hyresobjektet ska hyrestagaren omedelbart anmäla detta till
uthyraren. Vid försäkringsfall överlåter hyrestagaren rätten till försäkringsersättning till
uthyraren.
10.3 Om uthyrarens försäkring gäller vid skada på hyresobjektet ska eventuell självrisk betalas av
hyrestagaren.
10.4. Oavsett försäkring har uthyraren rätt till ersättning av hyrestagaren motsvarande fulla värdet
enligt från tid till annan gällande prislista.

11

UTHYRARENS ANSVAR

11.1 Uthyraren ansvarar för fel eller brist i hyresobjektet och för den direkta skada som
hyrestagaren kan drabbat av på grund härav.
11.2 Uthyraren ansvarar inte för utebliven vinst, följdskador, skador hos tredje man, indirekta
skador eller för skadeståndsanspråk, sanktionsavgifter, viten eller dylikt som uthyraren
rimligen inte kunnat förutse.
11.3 Uthyrarens ekonomiska ansvar i händelse av sådan skada som avses i 11.1 är begränsad till den
totala hyra som erläggs under hyrestiden.

12

AVBESTÄLLNINGSREGLER

12.1 Vill hyrestagaren avbeställa hyresobjektet ska detta ske skriftligen till uthyraren. Avbeställning
är gjord först när uthyraren skriftligen bekräftat den.
12.2 Om hyrestagaren skriftligen eller via bekräftat skriftligt meddelande avbeställer hyresobjektet
senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar, före avtalad avhämtnings- eller leveransdag, har
uthyraren rätt att innehålla eller få 25 procent av den avtalade totala hyran.
12.3 Om hyrestagaren skriftligen eller via bekräftat skriftligt meddelande avbeställer hyresobjektet
senare än 14 dagar, men tidigare än 2 dagar, före avtalad avhämtnings- eller leveransdag, har
uthyraren rätt att innehålla eller få 50 procent av den avtalade totala hyran.
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12.4 Om hyrestagaren skriftligen eller via bekräftat skriftligt meddelande avbeställer hyresobjektet
senare än 2 dagar före avtalad avhämtnings- eller leveransdag, har uthyraren rätt att innehålla
eller få hela den avtalade totala hyran.

13

ÅTERLÄMNANDE

13.1 Hyresobjektet ska vid återlämningen vara förpackat eller emballerat på samma sätt som när
vid hämtades eller levererades.
13.2 Uthyraren äger rätt att begära tillkommande ersättning i de fall onormalt slitage eller skada
uppstått på grund av hyrestagarens användning av hyresobjektet.
14

FÖRTIDA UPPSÄGNING

14.1 Vardera parten äger rätt att säga upp hyresförhållandet med omedelbar verkan om den andra
parten i väsentligt avseende bryter mot dessa villkor. Med väsentligt avseende menas att
hyrestagaren lämnat vilseledande uppgifter som påverkar utrustningen eller att hyrestagaren
inte betalar överenskommen hyra, avgifter eller andra kostnader som förfallit till betalning.
14.2 Om hyresförhållandet avslutas på grund av vad som anges i 14.1 eller 15.1 står hyrestagaren
för samtliga kostnader i samband med återtagande eller återlämnande.

15

ÅTERTAGANDE

15.1 Om hyrestagaren inte betalar inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs,
inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser
enligt hyresavtalet är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet och
återta hyresobjektet.

16

FORCE MAJEURE

16.1 Uthyraren ansvarar inte för underlåtenhet att fullgöra hyresförhållandet om orsaken beror på
omständigheter som är hänförliga till exempelvis en myndighetsåtgärd, ändringar i gällande
författningar, arbetsmarknadskonflikter, olyckshändelser såsom brand eller översvämning.

17

TVISTER

17.1 Tvister mellan uthyrare och hyrestagare rörande hyresförhållandet ska avgöras av skiljenämnd
enligt gällande svensk lag i de fall tvisten rör tio basbelopp eller ett högre belopp. I annat fall
avgörs tvisten av allmän domstol.
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