
VILLKOR	  
Skoteruthyrning	  

	  
Allmänt	  
För	  att	  få	  hyra	  skoter	  hos	  oss	  så	  krävs	  förarkort	  eller	  körkort.	  För	  svenska	  medborgare	  gäller	  
förarkort	  dock	  lägsta	  ålder	  16	  år	  eller	  AM	  vid	  safari.	  Körkort	  eller	  traktorkort	  är	  giltigt	  som	  
bevis,	  om	  utfärdat	  före	  1	  januari	  2000.	  För	  norska	  medborgare	  gäller	  förarkort	  S,	  dock	  lägst	  
ålder	  18	  år	  eller	  16	  år	  vid	  safari.	  Körkort	  är	  giltigt	  som	  bevis	  om	  det	  är	  utfärdat	  innan	  1	  juli	  
2006.	  Kopia	  på	  giltig	  legitimation	  tas	  hos	  oss.	  
	  
Avbokning	  
Vid	  avbokning	  med	  mindre	  än	  5	  dagar	  innan	  hyrestillfälle,	  debiteras	  halv	  hyra.	  Vid	  avbokning	  
med	  mindre	  än	  2	  dagar	  innan	  hyrestillfälle	  debiteras	  full	  hyra.	  
Om	  avbokning	  sker	  vid	  speciella	  tillfällen	  som	  bedöms	  av	  uthyrare	  eller	  av	  ett	  läkarintyg	  som	  
t	  ex	  extremt	  väder	  eller	  sjukdom,	  tillkommer	  ingen	  avbokningsavgift.	  
	  
Självrisk	  
Vid	  en	  eventuell	  skada	  tillkommer	  en	  självrisk	  som	  är	  grundad	  på	  försäkringsbolagets	  
uppgifter.	  Om	  inte	  skadan	  uppnår	  självrisken	  så	  debiteras	  hyresman	  enligt	  serviceverkstad	  
för	  material	  och	  arbetstid.	  
Om	  fordon	  körs	  ned	  i	  sjö	  eller	  bäck	  så	  gäller	  ingen	  försäkring	  för	  detta.	  
	  
Bärgning	  
Om	  bärgning,	  hämtning	  eller	  hjälp	  vid	  fastkörning	  behövs,	  tillkommer	  en	  grundavgift	  på	  
1500	  sek	  och	  därefter	  275	  sek/tim.	  
	  
Hyrtillfället	  
Fordonet	  lämnas	  ut	  fulltankad	  till	  hyresman	  vid	  hämtning	  och	  skall	  återlämnas	  med	  full	  tank	  
vid	  slutet	  av	  dagen.	  Fordonet	  tankas	  med	  95	  oktan	  bensin.	  Oljeåtgång	  och	  normalt	  slitage	  
för	  drivrem	  ingår	  i	  hyrpriset.	  Utsliten	  rem	  pga	  felaktigt	  framförande	  ersätts	  av	  hyresman.	  
Ledkort	  finns	  på	  alla	  fordon	  och	  ingår	  i	  hyrpriset.	  	  
Hjälm	  och	  overall	  ingår	  i	  hyrpriset.	  
	  
	  
Alkoholtest	  kan	  utföras.	  	  
	  
	  
Körning	  får	  endast	  ske	  enligt	  terrängkörningslagen	  

	  
	  

	  


