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HYRESAVTAL
Villkor för släputhyrning hos Trailerimport i Norden AB
• Trailerimport informerar om ev. skador och brister på släpet vid avhämtning. 

(bifogad blankett) 

• Hyrestagaren ska vid mottagandet av släpvagnen kontrollera släpvagnens skick.  
Eventuella brister ska rapporteras till Trailerimport innan avfärd.

• Om bokad släpvagn inte kan hämtas, avbokas den, senast dagen innan,  
via telefon: 035-51220 eller mail: support@trailerimport.se 

• Om bokad släpvagn inte har hämtats inom 1 timme från den bokade hyresperiodens 
början, annulleras bokningen utan återbetalning.

• I det fall tidigare hyrestagare inte har lämnat tillbaka släpvagnen i tid, eller har lämnat 
tillbaka den i skadat skick, kan Trailerimport ej garantera en ny släpvagn till hyrestagaren.  
Ingen debitering utgår då för bokningen. Trailerimport kan ej hållas asvariga för eventu-
ella direkta eller indirekta förluster eller kostnader som en hyrestagare kan drabbas av i 
detta sammanhang.

Framförande av släpvagn
• Släpvagnen får endast framföras av hyrestagaren och får endast användas i Sverige. Om 

släpvagnen används utanför Sveriges gränser, sker detta helt på hyrestagarens ansvar 
och Trailerimport förbehåller sig rätten att kräva ersättning för alla eventuella förluster 
eller kostnader till följd av sådan användning.

• Släpvagnen får inte vidareuthyras.

• Släpvagnen får inte användas för person- eller djurtransport. 
(Gäller alla släp utom HB506)

• Hyrestagaren måste inneha giltigt körkort som ger denne rätt till att dra släpvagnen efter 
sitt fordon.

• Släpvagn får endast kopplas till personbil, lastbil eller buss. Kulkoppling 50 mm samt 
katastrofwire/-kedja ska användas.

Tilläggsvillkor gällande transport av hästar 
• Hästlastutrymmet får endast lastas med hästar, foder och hästtillbehör, dock ej vagnar 

och redskap som är tänkta att dras efter häst, såvida inte Trailerimport skriftligen har 
godkänt detta. 

• Hyrestagaren ansvarar för skador/smittor orsakade av hästen/hästarna.

• Hyrestagaren ansvarar för att följa viktbegränsningarna, t.ex. genom att inte lasta tyngre 
hästar än vad fordonet är avsett för. 

• Trailerimport ansvarar för att släpvagnen är godkänt ur djurskyddssynpunkt att transpor-
tera hästdjur i. Hyrestagaren ansvarar för att följa de djurskyddsbestämmelser som är 
gällande för varje transportögonblick. 

• Släpvagnen får inte användas för att lastträna hästdjur med. 

• Släpvagnen ska återlämnas renstädat och urmockat. I annat fall efterdebiteras hyrestaga-
ren med SEK 250:- 

• Hyrestagaren ansvarar för att egen dragbil är trafikförsäkrad, godkänd vid besiktning, ej 
har körförbud samt har godkända däck (även gentemot släpvagn). 

• Hyrestagaren är fri att använda saker ur tillbehörsboxen. 
Förbrukat, borttappat eller skadat material debiteras vid återlämnandet. 
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Parkeringsböter
• Hyrestagaren ansvarar själv för eventuella parkeringsböter på den hyrda släpvagnen. Betalas inte 

eventuella böter inom 10 dagar, faktureras bötesbeloppet inkl. administrativ avgift till hyrestagaren.

Skada, stöld och försäkring
• Trailerimport kan inte hållas ansvariga för person- eller egendomsskador, inklusive skador på  

hyrestagarens fordon, som uppkommit i samband med hyresobjektet.

• Trailerimport ersätter inte förluster, exempelvis till följd av driftavbrott, inkomstbortfall eller indirekta 
förluster som drabbat hyrestagaren eller tredje part.

• Eventuella avgifter som debiteras hyrestagaren, betalas hos Trailerimport. Ersättning för skador som 
noteras i efterhand eller ifall släpvagnen har återlämnats efter våra öppettider faktureras till hyresta-
garen.

• Genom att ingå hyresavtalet har hyrestagaren förklarat sig införstådd i att Trailerimport, i händelse av 
utebliven återlämning av släpvagnen, i enlighet med detta kontrakt, kan återta sin besittning av släp-
vagnen genom omedelbar utmätning, utan att ställa säkerhet för hyrestagarens räkning.

• Släpvagnen är försäkrad genom Trailerimport. Självrisken för inträffad skada är 4 650 kronor.  
Trailerimport har rätt att debitera hyrestagaren för att täcka självrisken. Hyrestagaren ansvarar för att 
fordonet som drar släpet är försäkrat.

• Skador som genom hyrestagarens uppsåt eller oaktsamhet vållats på släpvagnen eller dess utrust-
ning täcks inte av försäkringen. För skador som inte täcks av försäkringen kan Trailerimport avkräva 
hyrestagaren ersättning för hela skadekostnaden.

• Vid stöld av släpvagnen gäller självrisk om 4 650 kronor. Stöld som skett genom hyrestagarens upp-
såt eller oaktsamhet täcks inte av försäkringen. Trailerimport kan i sådana fall resa krav mot hyresta-
garen för förluster i samband med stölden.

Förlängning av hyresavtal
• Hyresavtalet kan förlängas endast genom ny bokning.

Återlämning av släpvagn
• Vid återlämning ska släpvagnen uppvisas för personal på Trailerimport.

• Släpvagnen ska återlämnas väl rengjord och senast vid det i bokningen angivna klockslaget för 
återlämning.

• Om släpvagnen återlämnas utanför Trailerimports öppettider, har Trailerimport rätt att fakturera  
ytterligare hyresavgifter enligt gällande prislista till hyrestagaren.

Har du frågor om hyresvillkoren, tveka inte att ta kontakt med oss på Trailerimport.

Härmed godkänner jag hyresavtalets villkor enligt ovan.

Hyrestagare:   Ort, datum:

____________________ _____________________

Namnförtydligande:

____________________

Körkortsnummer:   Hyresobjekt:

____________________ ____________________
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SKADOR OCH BRISTER

DESSA KÄNDA SKADOR OCH BRISTER FINNS PÅ SLÄPET:


