
ALLMÄNNA VILLKOR VID HYRNING AV SEGWAY

1. Hyrestagarens åtagande
Hyrestagaren åtar sig att endast låta fordonet framföras av person utbildad av uthyraren vid uthyrningstillfället.

2. Körning på allmän väg
I Finland klassas Segway som cykel. Hyrestagaren måste respektera regler samt andra trafikanter. Vid körning rekommenderas 
hjälm.

3. Uthyrarens egendom
Fordonet är uthyrarens egendom och hyrestagaren förvärvar med detta avtal inte någon äganderätt till fordonet. Det är förbjudet för 
hyrestagaren att pantsätta eller sälja fordonet. Hyrestagaren får inte utan skriftligt medgivande från uthyraren överlåta fordonet till 
tredje part.

4. Skötsel och underhåll
Hyrestagaren åtar sig att väl vårda och hantera fordonet enligt av uthyraren lämnade anvisningar så att fordonet inte försämras utöver
normal förslitning. Hyrestagaren skall på egen bekostnad svara för drift, skötsel och underhåll under hyrtiden.

5. Dröjsmål med betalning
Dröjsmålsränta utgår med en årlig ränta av 14 %.

6. Återlämnande av fordonet
Då detta avtal upphör att gälla skall fordonet utan dröjsmål återlämnas enligt överenskommelse. Om hyrestagaren ej återlämnar 
fordonet efter hyresperiodens slut övergår hyresavtalet direkt till ett köp med omgående betalning. Priset sätts enligt gällande 
prislista från Seglife.

7. Skador och reparationer
Före och efter hyresperioden kommer fordonet att besiktigas. Alla skador som uppkommit under hyresperioden skall ersättas av 
hyrestagaren.

8. Hävning av hyresavtal
Uthyraren har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och genast avhämta fordonet om någon av följande händelser inträffar:
a. hyrestagaren dröjer med erläggande av hyra eller annan avgift
b. hyrestagaren vanvårdar maskinen
c. hyrestagaren i övrigt åsidosätter någon överenskommelse i detta avtal
Om hyresavtalet hävs skall hyrestagaren till uthyraren betala samtliga förfallna kostnader och avgifter. Hyrestagaren skall också 
betala eventuella kostnader som uppkommit i samband med återtagandet av maskinen samt ersätta uthyraren med anledning av att 
avtalet hävts.

9. Deposition
I samband med leverans kan uthyraren be hyrestagaren erlägga deposition. Deponerat belopp behåller hyresgivaren som säkerhet för 
samtliga fordringar mot hyrestagaren tills dess hyresförhållandet upphört och uthyrda objektet lämnats tillbaka enligt punk 6. Vid 
eventuell återbetalning har hyrestagaren inte rätt till ränta på deponerat belopp.

10. Tvist
Tvist rörande detta avtal och dess tillämpning skall avgöras enligt finsk lag vid Pedersöre tingsrätt.

Detta avtal har uppdaterats senast 6.4.2016 och kan uppdateras utan förbehåll.
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