
Villkor för hyra släpvagn JL Marknad AB 
 
Dessa villkor gäller för hyra av en släpvagn av JL Marknad AB 
 
1. Förutsättningar för hyra  
Hyra av släpvagnen sker genom JL Marknad AB:  
Den som hyr släpvagnen kallas i dessa villkor ”Hyresmannen” och skall inneha erfoderligt körkort för 
fordons kombinationen. 
Körkort skall uppvisas vid hyra av släpvagnen.  
 
2. Släpvagnens brukande  
Släpvagnen får brukas endast av Hyresmannen och för dennes personliga bruk. Hyresmannen 
ansvarar för att följa gällande bestämmelser rörande släpvagnenoch dess brukande. 
Hyresmannenansvarar också för att betala eventuella trafikböter eller avgifter för 
parkeringsförseelser.  
 
3. Hyra  
Hyresmannen ansvarar för att hyran betalas kontant (med Swisch) till JL Marknad AB vid utlämnande 
av släp-vagnen eller i förekommande fall enl. överenskommelse per faktura JL Marknad AB äger rätt 
att begära ett depositionsbelopp om 2000:-. Återlämnas inte släpvagnen den tiden som 
överenskommits debiteras Hyresmannen summan för ett helt nästkommande dygn. 
 
4. Skötsel av släpvagnen  
Hyresmannen skall väl vårda släpvagnen. Hyresmannen svarar för skador på släpvagnen eller 
utrustning som hör till denna som orsakas uppsåtligen eller av vårdslöshet av Hyresmannen eller av 
någon som denne ansvarar för. På släpvagnen anbringadeskyltar och dekaler får inte avlägsnas. 
Släpvagnen återlämnas tvättad och städad i samma skick som vid utlämnandet. 
 
5. Besiktning  
Uthyraren ansvarar för att släpvagnen är besiktigad och är i ett fungerande skick. 
 
6. Försäkring  
Släpvagnen är försäkrad av JL Marknad AB. Hyresmannen ansvarar för att betala JL Marknads självrisk 
vid eventuellt försäkringsfall som ersätts av försäkringen. Hyresmannen ansvarar ekonomiskt till fullo 
för skador på släpvagnen som ej täcks av försäkringen.  
 
7. Återlämnande av släpvagn  
Vid hyrestidens utgång skall Hyresmannen återlämna släpvagnen på samma plats där den avhämtats 
eller på plats som särskilt har avtalats. Hyresmannen har rätt att återlämna släpvagnen före utgången 
av överenskommen hyrestid. Vid återlämnandet skall släpvagnen vara i samma skick om vid 
avhämtandet. 
e. JL Marknad AB och Hyresmannen skall om möjligt gemensamt besiktiga släpvagnen för bedömning 
av dess skick. Om släpvagnen vid återlämnandet befinns vanvårdad eller nedsmutsad utöver vad som 
följer av normal användning är JL Marknad AB berättigad att ta ut en skälig kostnad för rengöring och 
återställande av släpvagnen.´ 
  
8. Hävningsrätt mm  
JL Marknad AB har rätt att häva avtalet och återta släpvagnen om denna ej återlämnas, brukas eller 
vansköts så att risk för värdeminskning föreligger, eller om Hyresmannen i övrigt åsidosätter 
bestämmelse i detta avtal vars iakttagande är av väsentlig betydelse för JL Marknad. 
 

 


