
 

 Allmänna Hyresvillkor 

 

1. Hyresmannen är skyldig att vara väl förtrogen med fordonets handhavande och de 

lagar som gäller för körning i aktuellt område. Vid tveksamhet skall detta anmälas till 

bolaget för kompletterande instruktioner. 

2. Enbart den som enligt lag äger rätt att framföra snöskoter får köra fordonet. 

3. Hyresmannen är vidare skyldig att göra sig väl informerad om lämplig och säker 

körterräng. Svag is, vakar, stup och branter med rasrisk måste absolut undvikas. 

4. Det åligger hyresmannen att visa stor hänsyn mot omgivningen vid bruk av skotern. 

Nöjesåkning får inte ske annat än i undantagsfall (till eller från samt vid passage) 

närmare än 300 meter från bebyggelse, campingplats eller folksamling. 

Vid körning på skoterleder och/eller terräng där andra människor uppehåller sig, skall 

fordonet framföras varsamt för undvikande av olyckor. 

Djur får naturligtvis på inga villkor förföljas. 

Bolaget eller dess ombud förbehåller sig rätten att omedelbart återtaga fordonet om det 

missbrukas, med hänsyn till omgivningen eller framförs vårdslöst. 

5. Hyresmannen förbinder sig att återlämna skotern före hyrestidens utgång. 

6. Det åligger hyresmannen att iakttaga omsorg och varsamhet vid begagnandet av 

fordonet. Hyresmannen är ersättningsansvarig för skador på skoter som uppkommit 

genom förarens vårdslöshet, försummelse, vid olovlig körning eller i samband med 

straffbart bruk av berusningsmedel. 

7. Hyresmannen svarar för samtliga till följd av trafikförseelse uppkomna böter och 

kostnader. 

8. Om hyresmannen överlåter körning på annan person är han ersättningsansvarig på 

samma sätt som om han själv kört skotern. 

9. Skotern skall återlämnas i samma skick som vid utlånandet, med undantag för normalt 

slitage. 

10. Hyresmannen förbinder sig att ej använda fordonet för övningskörning, tävling, 

bogsering eller för transport av gods eller personer mot vederlag. 

11. Bolaget fritager sig från allt ansvar, om bolaget på grund av omständigheter utom 

företagets kontroll, ej kan tillhandahålla hyrt fordon. Exempelvis vid mekanisk skada 

eller annat. 

Bolaget är icke ansvarigt för penningförlust, tidsförlust eller annat som kan vållas 

hyresmannen på grund av sådana omständigheter. 

12. Hyresmannen får ej själv justera eller reparera skotern. Undantaget från detta är byte 

av variatorrem och tändstift som får utföras av hyresmannen. 

Alla störningar skall anmälas till bolaget. 

13. Hyresmannen förbinder sig att ej överbelasta fordonet. 2 personer på snöskotern + 2 

personer på släp är max i gynnsam terräng. Totalt 300 kg. 

14. Bolagets snöskotrar är helförsäkrade. Vid försäkringsfall ansvarar hyresmannen för 

självriskkostnaden, se prislista. 


