ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR
Allmänna leveransbestämmelser AB 04, ABM 07 och ABK 09 gäller i tillämpliga delar av våra nedanstående allmänna
leveransvillkor för försäljning och förhyrning.
FÖRSÄLJNING
1
2
3
4
5

Varje order förutsätter skriftlig bekräftelse från Formmax AB.
Samtliga priser gäller fritt lager om ej annat överenskommits.
Leveransdagens priser gäller om ej annat överenskommits.
Formmax AB fritar sig från allt ansvar för skador som kan förorsakas av felaktig användning av vår materiel.
Vårt produktansvar täcker ej driftsavbrott och inte heller skada som drabbar tredje man.
Levererad materiel förblir vår egendom tills full betalning skett.

FÖRHYRNING
1

TILLÄMPLIGHET
Nedanstående villkor skall gälla om annat inte avtalats mellan uthyrare och hyrestagare.

2

LEVERANS
All hyresmateriel levereras fritt uthyrarens hyresförråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till uthyraren.

3

REKLAMATION
Om hyrestagaren ej gjort anmärkningar inom 8 dagar efter materielens emottagande betraktas denna levererad enligt hyresavtalet.

4

HYRESTIDER
Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresmaterielen levereras av uthyraren eller hålls tillgänglig för avhämtning till och med den
dag då hyresmaterielen återlämnas på förråd eller annan i fråga om transportkostnad likställd plats efter uthyrarens val.
Hyrestagaren skall minst 14 dagar före returleverans underrätta uthyraren om dagen för återleverans. Retur skall åtföljas av specificerade
följesedlar. Normalt sker mottagningskontroll inom 30 dagar.

5

HYRESBERÄKNING
Hyrestiden utgör minst en månad. Hyra debiteras även under semesterperioden. För del av dag utgår hyra som för hel dag.
Med byggdag förstås kalenderdag då arbete bedrivs eller enligt gällande kollektivavtal får bedrivas.
Med kalenderdag förstås samtliga dagar. Med dag förstås samtliga dagar.

6

ÖVERLÅTELSE
Hyrestagaren äger ej överlåta hyresrätten till annan eller eljest upplåta den förhyrda egendomen till annans begagnande, ej heller
pantsätta eller försälja förhyrd egendom.

7

ANVÄNDNING
Materielen får ej användas på annan plats än som angivits i hyresavtalet. Hyresmaterielen får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilka den är avsedd i enlighet med uthyrarens föreskrifter och anvisningar.

8

TILLSYN OCH VÅRD
Hyresmateriel skall vårdas väl av hyrestagaren. För tillsyn och vård skall kompetent personal anlitas. Besiktning i samband med montage
ombesörjes och bekostas av hyrestagaren.
Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick.
Har rengöring ej gjorts debiteras hyrestagaren härför. Hyrestagaren skall utföra och bekosta erforderlig sanering enligt arbetsmiljölagen
före återlämnandet av hyresmaterielen.

9

SKADOR OCH FÖRLUSTER
Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmateriel, oberoende av vållande, liksom för skada som inte kan hänföras till
normal förslitning. Hyrestagaren får inte utföra reparationer på förhyrd materiel. Förlorad materiel och förlorade maskiner debiteras till
nyanskaffningsvärde.
Uthyraren svarar i intet fall för skador, vare sig direkt eller indirekt.

10

FÖLJDSKADOR OCH DRIFTAVBROTT
Hyrestagaren ansvarar för skada, som åsamkas honom eller tredje man i samband med användning och placering av hyresmateriel under
hyrestiden. Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnader till följd av driftavbrott eller leverans-försening av förhyrd utrustning.

11

FÖRSÄKRING
För att uppfylla sitt ansvar enligt dessa hyresvillkor åligger det hyrestagaren att hålla hyresmaterielen försäkrad.

12

BETALNINGSVILLKOR
På hyresbeloppet tillkommer mervärdesskatt. Fakturerad hyra erlägges inom 30 dagar från fakturadatum.
Dröjsmålsränta debiteras med Stibor 90 plus 8%.

13

ÅTERTAGANDE
Om hyrestagaren inte erlägger betalning 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 återtaga den uthyrda materielen.

14

FORCE MAJEURE
Uthyrningen gäller med reservation för omständigheter varöver uthyraren icke råder och som hindrar, försvårar eller försenar avtalets
fullgörande. Hyrestagaren är icke berättigad till ersättning för därav utebliven eller försenad uthyrning.

15

TVISTER
De tvister som kan uppkomma mellan uthyrare och hyrestagare skall avgöras av skiljenämnd enligt gällande svensk lag.

