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 ALLMÄNNA VILLKOR – UTHYRNING

1. DEFINITIONER
I dessa allmänna villkor har termer med versaler följande betydelser:
 A. GDPR: Allmän dataskyddsförordning (GDPR) 2016/679.
 B. Allmänna villkor: dessa Allmänna villkor (Uthyrarens).
 C. Dagligt Underhåll: det regelbundna underhållet som beskrivs i den relevanta    
  servicemanualen som tillhandahålls Hyrestagaren samtidigt med leveransen av    
  Utrustningen, såsom påfyllning av smörjmedel och vätskor i enlighet med tillverkarens eller  
  uthyrarens instruktioner och rekommendationer.
 D. EU-direktivet om motorfordonsförsäkring: Europaparlamentets och rådets direktiv   
  2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och   
	 	 kontroll	av	att	försäkringsplikten	fullgörs	beträffande	sådan	ansvarighet	och	de	senare		 	
  direktiven. 
 E. Tvist: varje tvist som uppstår i samband med dessa Allmänna Villkor eller något avtal   
  eller resulterande avtal, inklusive tvister som rör existensen, giltigheten och/eller    
  uppsägningen av dessa.
 F.  Hyra: den överenskomna hyran för Utrustningen plus alla hyresrelaterade kostnader   
  såsom, men inte begränsat till, transportkostnader, Riwals plan för att köpa av ansvar,   
  köpa ut överskott, tillfälliga reparationer, lagring, bränsle, hydraulolja och/eller  
  smörjmeddel, eventuell förvaring för överenskomna brådskande leveranser. Hyran är   
  exklusive moms eller annan tillämplig skatt eller skatteavgift.
 G. Hyrestagare: den Part som begär, beställer, hyr ut och/eller tar emot Utrustningen   
  som hyrs ut av Uthyraren.
 H.	 Utrustning:	alla	tillträdesplattformar,	teleskopkranar,	kraftgeneratorer,	gaffeltruckar,		 	
  containrar, reservdelar och alla andra produkter från Uthyraren.
 I. Avtal: alla avtal, (köp)ordrar eller orderbekräftelser under vilkas villkor och/eller kontrakt   
  på grundval av vilka Uthyraren hyr ut Utrustning till Hyrestagaren.
 J. Part: betyder Uthyraren eller Hyrestagaren, beroende på sammanhanget.
 K. Parter: betyder Uthyraren och Hyrestagaren tillsammans.
 L.		 Personuppgifter:	alla	uppgifter	om	en	identifierad	eller	identifierbar	fysisk	person.
 M. Uthyrare: den enhet som hyr Utrustningen såsom angivet i Avtalet.
 N. Förfallodatum: dagen då hyresperioden slutar. 
 O. Behandling: varje handling eller helhet av handlingar avseende Personuppgifter i  
  enlighet med GDPR.

2. TILLÄMPLIGHET AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN
	 2.1.	 Dessa	Allmänna	Villkor	gäller	för	alla	Avtal,	samt	för	alla	förfrågningar,	offerter,	 
  erbjudanden, instruktioner, kontrakt, bekräftelser och andra transaktioner mellan Parterna i 
  samband med att Hyrestagaren hyr Utrustningen.
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 2.2. Avtalet och de Allmänna Villkoren utgör hela och enda avtalet och arrangemanget mellan 
  Parterna avseende dess föremål. Hyrestagaren avsäger sig uttryckligen all hänvisning till
  tillämpligheten av Hyrestagarens allmänna villkor och dessa avvisas uttryckligen av  
  Uthyraren. Om Avtalsparterna har kommit överens om uttryckliga villkor som är oförenliga  
  med dessa Allmänna Villkor ska villkoren i Avtalet gälla. 

3.  ERBJUDANDE OCH GODTAGANDE 
 3.1.  Samtliga erbjudanden och förslag från Uthyraren är icke bindande och kan när som helst  
  återkallas om inte annat skriftligen angetts av Uthyraren. Samtliga priser i erbjudanden och  
  förslag från Uthyraren anges i SEK eller i en annan valuta om detta skriftligen  
  överenskommits av Uthyraren. Avtal är endast bindande om de uttryckligen har godtagits av  
  en behörig företrädare för Hyrestagaren, vars godtagande måste ha bekräftats skriftligen av  
  Uthyraren eller måste framgå av Uthyrarens fullgörande av Avtalet. 

4.  LÖPTID
 4.1. Ett Avtal ingås för den löptid som anges i Avtalet och för den Hyra som överenskommits eller  
  angetts i Avtalet eller på annat sätt skriftligen överenskommits. 

5.  HYRA OCH BETALNING
 5.1.  Hyran baseras på användningen av Utrustningen i enheter av antalet timmar per dag och  
  antalet arbetsdagar per vecka, vilket följaktligen resulterar i ett antal drifttimmar av 
  Utrustningen per vecka. Om Utrustningen används mer än 40 (fyrtio) drifttimmar per vecka  
  (eller dess proportionella motsvarighet om Utrustningen hyrs ut för en kortare period) 
  kommer den överenskomna hyran följaktligen att höjas proportionellt.
 5.2. Hyran ska betalas under hela Avtalets löptid. Uthyraren har rätt att när som helst kräva att  
  Hyrestagaren gör hel eller delvis förskottsbetalning av Hyran och/eller ställer säkerhet.
 5.3.  Hyran måste betalas av Hyrestagaren inom 30 (trettio) dagar från fakturadatum, såvida inte  
  annan period överenskommits i Avtalet, till ett bankkonto hos, och utsett av, Uthyraren. Alla  
  betalningar som görs av Uthyraren och alla betalningar som görs till Uthyraren enligt något  
  Avtal ska ske i SEK eller i någon annan valuta som Uthyraren skriftligen kommit överens om.
 5.4.  Hyrestagaren har inte rätt att hålla inne eller dra av någon betalning från eller att 
  kompensera för några belopp som denne är skyldig Uthyraren.
 5.5.  Hyrestagaren måste skriftligen framföra krav avseende fakturor till Uthyraren inom 14 
  (fjorton) dagar efter fakturadatumet. Om detta inte görs kan Hyrestagaren inte längre 
  åberopa felaktigheter i fakturorna. Underlåtenhet av Uthyraren att nämna ett ordernummer  
  på fakturorna fritar inte Hyrestagaren från sina betalningsförpliktelser gentemot Uthyraren.
 5.6.  Hyran kan ensidigt ändras av Uthyraren om Uthyrarens kostnader (inklusive, utan 
  begränsning, transportkostnader) ökar till följd av ändringar i lagar och förordningar eller   
  ändringar eller förseningar orsakade av Hyrestagaren. 
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6.  RÄNTA OCH KOSTNADER
 6.1.  Om Hyrestagaren inte betalar Hyran och/eller ett förfallet belopp inom perioden på 30  
  (trettio) dagar som avses i punkt 5.3 har Uthyraren rätt att skicka ett meddelande om 
  försummelse till Hyrestagaren, och om ingen betalning erhålls från Hyrestagaren inom 7 
  (sju) dagar från datumet för ovanstående meddelande om försummelse kommer alla 
  anspråk på betalning av det relevanta utestående beloppet att omedelbart och fullt ut 
  förfalla och betalas av Hyrestagaren. Dessutom är Hyrestagaren skyldig att betala Uthyraren  
  en ränta på 2 % (två procent) per månad avseende den utestående hyran och alla andra  
  obetalda belopp (inklusive obetalda räntor) fram till dagen för full betalning, oavsett andra  
  rättigheter som Uthyraren kan ha under Avtalet, dessa Allmänna Villkor eller tillämplig lag. 
 6.2. Alla utomrättsliga och andra kostnader som Uthyraren ådrar sig i samband med indrivning  
  av eventuella förfallna belopp (inklusive, utan begränsning, rättegångskostnader,  
  skadeståndsersättning och/eller böter) ska bäras av Hyrestagaren.
 6.3. Om Hyrestagaren inte heller ordnar med full betalning av Hyran och/eller ett förfallet  
  belopp efter 7 (sju) dagar från det datumet då meddelandet om försummelse skickades har  
  Uthyraren rätt att omedelbart säga upp Avtalet och hämta Utrustningen från platsen.  
  Hyrestagaren ska ge Uthyraren all hjälp i detta syfte.  

7.  LEVERANSER
 7.1.  Utrustningen kommer att levereras av Uthyraren till Hyrestagaren på ett datum och på en  
  plats som överenskommits i Avtalet.
 7.2.  Alla datum som angetts av Uthyraren för leverans av Utrustningen är vägledande och 
  icke-bindande. Vid efterföljande leverans tar Uthyraren inget ansvar för skador och/eller   
  kostnader av något slag.
 7.3. Om en överenskommen plats där Uthyraren ska leverera Utrustningen inte är tillgänglig   
  eller inte är lättillgänglig kommer Utrustningen att levereras till en adress som ligger så nära  
  ovannämnda plats som möjligt. Eventuell transport till följd av detta till den överenskomna  
  platsen kommer att utföras av Hyrestagaren och är för Hyrestagarens risk och räkning.
 7.4.  Riskerna och kostnaderna för användning, lagring och förvaring av Utrustningen kommer att  
  övergå till Hyrestagaren vid leverans. Dessa kostnader och risker kommer att förfalla 4 (fyra)  
  arbetsdagar (eller mindre om Uthyraren har överenskommit skriftligen) efter skriftlig 
  uppsägning av Hyrestagaren eller tidigare om varorna hämtas av Uthyraren.
 7.5.  Hyrestagaren är skyldig att ha en svensk- eller engelsktalande person tillgänglig för att ta  
  emot utrustningen vid leverans. Eventuell väntetid på grund av att en sådan person inte är  
  tillgänglig kommer att debiteras Hyrestagaren.

8.  ÄGANDE OCH UTHYRNING
 8.1.  Uthyraren behåller alltid det (exklusiva) ägandet av Utrustningen.
 8.2.  Hyrestagaren får inte och har ingen befogenhet eller behörighet av något slag att sälja  
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  Uthyrarens äganderätter till Utrustningen, eller att upprätta en inteckning eller pant, eller   
  utöva någon retentionsrätt eller att på annat sätt förfoga över eller belasta Utrustningen på
  något sätt. 
 8.3.  Hyrestagaren får inte och har ingen befogenhet eller behörighet att hyra ut Utrustningen i  
  andra hand, såvida detta inte har godkänts skriftligen av Uthyraren.
 8.4.  Hyrestagaren ska inte kränka Uthyrarens immateriella rättigheter vad gäller Utrustningen.  
  Varumärken, handelsnamn och/eller logotyper som utförts av (eller på uppdrag av) 
  Uthyraren på Utrustningen kommer inte att tas bort, täckas, förstöras eller raderas av 
  Hyrestagaren. Hyrestagaren får inte använda Uthyrarens varumärke och/eller logotyp utan  
  föregående skriftligt medgivande från Uthyraren.
 8.5.  Hyrestagaren får inte ändra placeringen av Utrustningen eller överenskommet arbetsområde  
  när det gäller tillträdesplattformar för fordon, utan föregående skriftligt tillstånd från   
  Uthyraren.
 8.6.  Om tredje parter beslagtar någon Utrustning som är föremål för Uthyrarens äganderätt,   
  eller om tredje part önskar etablera eller hävda rättigheter till ovannämnda Utrustning, ska  
  Hyrestagaren (i) omedelbart meddela Uthyraren detta skriftligen, (ii) tillhandahålla en kopia  
  till Uthyraren av de tillgängliga dokumenten i samband med detta beslag, (iii) skriftligen med 
  dela denna tredje part att Uthyraren är ägaren till den ovannämnda Utrustningen och (iv)  
  dessutom göra allt som står i dess makt för att skydda Uthyrarens intressen och 
  äganderätter.

9.  ANVÄNDNING, UNDERHÅLL OCH INSPEKTION 
 9.1.  Hyrestagaren ska använda Utrustningen på ett noggrant och korrekt sätt, förenligt med dess  
  karaktär och syfte, i enlighet med alla instruktioner, rekommendationer och/eller (allmänna  
	 	 riktlinjer	eller	specifika	instruktioner	i)	manualer	från	tillverkaren	eller	Uthyraren,	och	ska	 
  uppfylla samtliga krav i tillämpliga lagar om innehav, användning och underhåll av   
  ovannämnd utrustning.
 9.2.  Hyrestagaren ansvarar för det Dagliga Underhållet av Utrustningen. Hyrestagaren kräver  
  förhandstillstånd från Uthyraren för att utföra alla reparationer av Utrustningen som inte 
  omfattas av det Dagliga Underhållet. 
 9.3.  Hyrestagaren måste säkerställa att endast ordentligt utbildade och erfarna operatörer och  
  ingenjörer använder Utrustningen eller utför det Dagliga Underhållet av utrustningen, och att  
  Utrustningen används inom gränserna för säker drift i enlighet med all tillämplig yrkes- och  
  annan lagstiftning på säkerhetsområdet. 
	 9.4.		 Hyrestagaren	får	inte	göra	tekniska	justeringar	av	Utrustningen	och/eller	modifiera,	(tillfälligt)		
  avaktivera och/eller på annat sätt kringgå Utrustningens säkerhetsinställningar.  
  Hyrestagaren ska inte ändra Utrustningen eller dess utseende utan uttryckligt skriftligt 
  tillstånd från Uthyraren. 
 9.5.  Hyrestagaren ska förse Uthyraren, på dess första begäran, med (a) en detaljerad översikt  
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  över platser där Utrustningen förvaras eller används och (b) ge tillgång till de  
	 	 affärsområden	där	Utrustningen	används	för	att	inspektera	eller	ta	tillbaka	utrustningen.	
  Hyrestagaren är skyldig att i förväg skriftligen meddela Uthyraren om Utrustningen kommer  
	 	 att	användas	på	en	flygplats	eller	för	arbetsaktiviteter	på	eller	i	närheten	av	flygplan	och/eller		
  relaterade föremål.
 9.6.  Hyrestagaren samtycker till att göra Utrustningen tillgänglig för inspektion på Uthyrarens  
  första begäran. Hyrestagaren samtycker till att tillåta Uthyraren att gå in i Hyrestagarens 
	 	 byggnader	och	affärsområden	där	Utrustningen	finns	för	att	besiktiga	eller	ta	tillbaka	godset.
 9.7.  Kostnaderna för regelbundet underhåll eller reparationsarbete av Utrustningen ska bäras
  av Uthyraren. Hyrestagaren ska tillhandahålla Utrustningen till Uthyraren i gott och rent skick  
  för att utföra regelbundet underhåll eller reparationsarbete av Uthyraren. Hyrestagaren ska  
  göra Utrustningen tillgänglig för Uthyraren i en verkstad där Uthyraren kan utföra underhålls-  
  och/eller reparationsarbeten. Hyrestagaren ska ha en svensk- eller engelsktalande person  
  tillgänglig under hyresvärdens underhålls- och/eller reparationsarbete på plats. Eventuell  
  väntetid på grund av att en sådan person inte är tillgänglig kommer att debiteras 
  Hyrestagaren.

10.  SKADA, DEFEKT, FÖRLUST OCH MEDDELANDEN
 10.1.  Hyrestagaren ska skriftligen informera Uthyraren inom 24 (tjugofyra) timmar efter leverans 
  om eventuella skador på, haverier eller defekter i Utrustningen. 
	 10.2.	 Om	ingen	skada	eller	defekt	skriftligen	rapporteras	till	Uthyraren	beträffande	leveransen	av		
  Utrustningen inom ovannämnda period på 24 (tjugofyra) timmar ska Utrustningen anses ha  
  levererats utan några skador och defekter.
 10.3.  I händelse av skada, missbruk, stöld eller annan förlust av Utrustningen ska Hyrestagaren 
  meddela Uthyraren så snart som möjligt och därefter bekräfta detta skriftligen inom 24   
  (tjugofyra) timmar. Vid missbruk eller stöld ska Hyrestagaren omedelbart underrätta polisen.  
  En kopia av polisanmälan ska lämnas direkt till Uthyraren.
 10.4.  Vid defekt eller driftstörning av Utrustningen under Avtalsperioden och denna driftstörning  
  eller defekt inte kan hänföras till Hyrestagaren kommer Uthyraren att reparera eller byta ut  
  Utrustningen (i enlighet med vad Uthyraren anser lämpligt).

11.  ANSVAR OCH FÖRSÄKRING
 11.1. UTHYRARENS ANSVAR
 11.1.1.  Uthyraren är inte ansvarig gentemot Hyrestagaren eller någon annan som använder 
  Utrustningen eller någon tredje part vid något tillfälle för förlust och/eller skada som 
  Hyrestagaren lidit, förutom vid en avsiktlig handling eller avsiktlig hänsynslöshet från 
  Uthyraren sida. Uthyraren är aldrig ansvarig gentemot Hyrestagaren eller någon tredje part  
	 	 för	indirekta	skador	eller	följdskador	(t.ex.	användningsförlust,	vinstförlust	eller	affärsförlust).
 11.1.2. Uthyraren är inte ansvarig gentemot Hyrestagaren om en underlåtenhet att fullgöra 
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  Hyrestagarens skyldigheter orsakats av force majeure, vårdslöshet, uppsåtlig handling eller  
  Hyrestagarens hänsynslöshet, brist på instruktioner i rätt tid eller väsentlig information från  
  Hyrestagaren eller någon annan orsak utanför Uthyrarens kontroll.
 11.1.3. Uthyraren är ensam ansvarig för skador på gods och personskador på Hyrestagarens gods 
  och personer i den mån denna skada har orsakats av ett påvisbart fel i den levererade 
  utrustningen som kan hänföras till Uthyraren och som redan fanns innan Utrustningen 
  levererades till Hyrestagaren, till följd av vilken Utrustningen inte fungerar som den ska, eller  
  skada orsakad av uppsåtlig handling eller grov vårdslöshet från Uthyrarens sida. 
 11.1.4.  Uthyrarens ansvar är begränsat till 1 000 000 EUR (en miljon euro), om inte annat 
  överenskommits av Uthyraren. 
 11.2. HYRESTAGARENS ANSVAR
 11.2.1.  Hyrestagaren ska vara ansvarig gentemot Uthyraren för, och Hyrestagaren ska kompensera 
  Uthyraren för all skada på Utrustningen, inklusive men inte begränsat till skada till följd av  
  felaktig användning, förstörelse, stöld, missbruk, brand och på annat sätt, och alla anspråk,  
  inklusive alla relaterade kostnader, såväl som eventuell skada som kan återkrävas eller 
  krävas från Uthyraren i den mån denna skada härrör från eller rör Avtalet eller dessa 
  Allmänna Villkor.
 11.2.2.  I händelse av missbruk, stöld eller annan förlust av Utrustningen eller om Utrustningen är  
  irreparabelt skadad är Hyrestagaren skyldig att betala Uthyraren ersättning, som är (i) lika  
  med det aktuella (eller ersättnings)priset för sådan skadad Utrustning plus 
  ersättningskostnader, eller (ii) om den skadade utrustningen inte längre är aktuell, det 
  aktuella (eller ersättnings)priset för liknande utrustning plus ersättningskostnader, oavsett  
  eventuell annan ersättning som Uthyraren kan kräva.
 11.3. ANSVAR FÖR SKADA PÅ/AV TREDJE PART (AVSEENDE ANVÄNDNING AV 
  MOTORFORDON)
 11.3.1.  Hyrestagaren är ansvarig för skada som tredje parter orsakat Utrustningen från och med  
  leveranstidpunkten fram till Förfallodagen, eller för den löptid som angetts i Avtalet. 
  För Utrustning som kallas motordrivna fordon har Uthyraren tecknat en ansvarsförsäkring i  
  enlighet med EU:s motorfordonsförsäkringsdirektiv och/eller liknande lokal lagstiftning.   
  Uthyraren och Uthyrarens försäkringsgivare förbehåller sig all rätt att utan begränsning kräva  
  skada orsakad av tredje parter som inte omfattas av ansvarsförsäkringen för motorfordon  
  från Hyrestagaren, till exempel, utan begränsning om: 
	 	 -	Föraren	var	påverkad	av	alkohol	eller	droger	vid	tidpunkten	för	trafikolyckan;	
	 	 -	Föraren	inte	fick	köra	enligt	någon	behörig	myndighet.	
 11.4. ALLMÄN ANSVARSFÖRSÄKRING
 11.4.1.  Hyrestagaren ska teckna en försäkring för den hyrda Utrustningen för egen räkning, som  
  täcker tredje parts ansvar för händelser som inte beskrivs i Artikel 11.3. 
 11.4.2.  Hyrestagaren ska vid alla tillfällen ha en ordentlig försäkring för Utrustningen - i den mån den  
  inte betecknas som motordrivna fordon - i enlighet med tillämplig lag, inklusive för eventuellt  
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  ansvar och/eller risker som orsakas av och/eller relaterade till användningen av 
  Utrustningen, t.ex. från leveransen av Utrustningen fram till Förfallodagen.
 11.5.  ANSVAR FÖR SKADOR PÅ UTRUSTNINGEN 
 11.5.1.  Hyrestagaren kan delvis köpa av sitt ansvar för skada på Utrustningen mot en extra kostnad,  
  varvid Uthyraren avstår från sin regressrätt att kräva skadan från Hyrestagaren med 
  undantag för den överenskomna självrisken. Riwals policy för skadeavskrivning för att köpa  
  av ansvar, skada och avstående från regress är föremål för villkoren som anges i Artikel 12. 
  Om Hyrestagaren, före Avtalet, kan tillhandahålla tillräckligt försäkringsbevis för egen 
  räkning till Uthyraren, och om denna försäkring ger tillräckligt skydd för skador på 
  Utrustningen från dagen då Utrustningen levererades fram till Förfallodagen, allt efter 
	 	 Uthyrarens	gottfinnande,	är	Hyrestagaren	befriad	från	deltagande	i	Riwals	
  ansvarsfriskrivningspolicy enligt artikel 12.   

12.  RIWALS ANSVARSFRISKRIVNINGSPOLICY
 12.1.  Hyrestagaren kan, med förbehåll för artikel 11.5, (delvis) köpa av sig sitt ansvar för skada  
  på Utrustningen mot en tilläggsavgift som ska överenskommas i förväg, varefter Uthyraren  
  avsäger sig sin regressrätt (att kräva skada från Hyrestagaren), i enlighet med Riwals 
  ansvarsfriskrivningspolicy.
 12.2.  En extra avgift utöver Hyran (exklusive moms) är tillämplig på Riwals 
  ansvarsfriskrivningspolicy.
 12.3.  Vid överdrivet eller olagligt anspråksbeteende från Hyrestagaren kan Uthyraren ensidigt höja  
  tilläggsavgiften eller ensidigt säga upp Riwals ansvarsfriskrivningspolicy. 
 12.4.  Riwals ansvarsfriskrivningspolicy omfattas av en självrisk. Den del av skadan som återstår  
  på Hyrestagarens bekostnad anges i Artikel 12.8. 
 12.5.  TÄCKNING
  Riwals ansvarsfriskrivningspolicy är endast tillämplig: 
  12.5.1. i händelse av skada eller förstörelse av Utrustningen som är oavsiktlig, oväntad och  
	 	 oförutsägbar,	som	inträffar	under	normal	användning,	det	vill	säga	användning	för	avsett			
	 	 ändamål	och	i	enlighet	med	alla	bruks-	och	säkerhetsinstruktioner;	
  12.5.2. om Hyrestagaren har gjort alla rimliga ansträngningar och har vidtagit 
  försiktighetsåtgärder för att förhindra stöld eller förstörelse av Utrustningen, inklusive,   
  utan begränsning, förvaring av Utrustningen på ett låst ställe, utom synhåll eller under   
  (kamera)övervakning, osv. 
 12.6.  UNDANTAG
 Undantag från täckningen är:
  12.6.1. Skada orsakad av eller relaterad till underlåtenhet att följa drifts- och 
   säkerhetsinstruktionerna enligt Artikel 9 i de Allmänna Villkoren. 
  12.6.2. Skada orsakad av eller relaterad till vårdslöshet eller avsiktlig försummelse av   
   Hyrestagaren eller hänförlig till Hyrestagaren.
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  12.6.3 Skada orsakad av långvarig användning av Utrustningen i en miljö som kan förväntas  
   orsaka skada på Utrustningen.
  12.6.4. Förlust eller skada av/på däck.  
 12.7. VILLKOR FÖR EN AVSKRIVNING AV REGRESS 
 Uthyraren avsäger sig endast (delvis) regressrätten att kräva ersättning från Hyrestagaren om 
 samtliga följande villkor är uppfyllda:
	 	 12.7.1.	Skadan	är	i	enlighet	med	försäkringsvillkoren	enligt	Artikel	12.5;
	 	 12.7.2.	Inget	av	undantagen	som	anges	i	Artikel	12.6	gäller;	
  12.7.3. Hyrestagaren har betalat samtliga belopp som denne är skyldig Uthyraren vid 
	 	 	 tidpunkten	för	skadan,	inklusive	Hyran,	moms	och	dröjsmålsränta	(om	tillämpligt);	
	 	 12.7.4.	Hyrestagaren	har	anmält	skadan	i	enlighet	med	Artikel	10;	
  12.7.5. Hyrestagaren har lämnat tillbaka Utrustningen i enlighet med Artikel 13 i de Allmänna  
	 	 	 Villkoren;
  12.7.6. Skadan täcks av Uthyrarens försäkring. 
  Om Uthyrarens försäkringsgivare inte ersätter Uthyraren för skadan på Utrustningen och om  
  denna skada har orsakats av vårdslöshet eller avsiktlig försummelse från Uthyrarens sida är  
  Uthyraren skyldig att ersätta Uthyraren för skadan. 
 12.8. SJÄLVRISK 
  Riwals ansvarsfriskrivningspolicy omfattas av en självrisk på SEK 5 000 (fem tusen SEK) per  
  skadehändelse och per maskin och i enlighet med Riwals ansvarsfriskrivningspolicy.

13.  ÅTERLÄMNING AV UTRUSTNINGEN
 13.1.  På Förfallodagen eller vid tidig uppsägning av ett Avtal ska Uthyraren hämta Utrustningen  
  från den plats där Utrustningen levererades och Hyrestagaren ska säkerställa att 
  Utrustningen är redo för transport. Om Utrustningen inte är klar i tid för transport ska 
  transportkostnaderna debiteras Hyrestagaren. Hyrestagaren ska ha en svensk- eller 
  engelsktalande person tillgänglig under upphämtningen. Eventuell väntetid på grund av att  
  en sådan person inte är tillgänglig ska debiteras Hyrestagaren.
 13.2.  Med undantag av normalt slitage ska Utrustningen vara i samma skick som vid leverans. Om  
  Utrustningen inte är i det skick som beskrivs i föregående mening ska Uthyraren omedelbart  
  informera Hyrestagaren om detta i en skriftlig anmälan av de kostnader som krävs för extra  
  krävande rengöring och/eller reparation av Utrustningen. Hyrestagaren ska ersätta 
  Uthyraren för kostnaderna inom 30 (trettio) dagar från datumet för ovannämnt skriftligt 
  meddelande.
 13.3.  All Utrustning som av någon anledning inte har återlämnats till Uthyraren eller som skadats  
  irreparabelt ska ersättas av Hyrestagaren till gällande listpris (nypris) för den relevanta   
  tillverkarens Utrustning.
 13.4.  Om (a) Utrustningen inte har återlämnats i rätt tid till Uthyraren av någon anledning, eller 
  (b) är irreparabelt skadad och Hyrestagaren inte betalar den ersättning som anges häri, ska  
  Uthyraren fortsätta att debitera Hyran som Hyrestagaren ska betala.
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14.  UPPSÄGNING
 14.1.  Ett Avtal kan sägas upp av Uthyraren utan att varsel krävs:
  a.  om Hyrestagaren begär konkurs, anses vara i konkurs eller på annat sätt inte kan  
	 	 	 betala	sina	skulder;	
  b.  om en framställning har lämnats in eller ett möte har hållits eller ett beslut har fattats  
	 	 	 gällande	uppsägning	eller	upplösning	av	Hyrestagarens	verksamhet;	
  c.  om Hyrestagaren går i likvidation, antingen tvångsmässigt eller frivilligt, eller ingår  
	 	 	 avtal	med	borgenärer	i	allmänhet;	
  d.  om en konkursförvaltare eller förvaltare har utsetts för Hyrestagaren över hela eller  
	 	 	 delar	av	Hyrestagarens	tillgångar;	eller	
	 	 e.		 om	Hyrestagaren	åtar	sig	eller	genomgår	en	liknande	process	som	specificeras	i	(a)		
	 	 	 till	(d)	i	någon	jurisdiktion;	
  f.  på grund av ett intrång i avtalet av Hyrestagaren, förutsatt att det påstådda intrånget  
	 	 	 har	underrättats	korrekt	och	detta	intrång	inte	har	åtgärdats	inom	10	(tio)	dagar;	
	 	 g.		 om	det	sker	en	förändring	i	kontrollen	eller	ledningen	av	Hyrestagarens	verksamhet;	
  h.  om Utrustningen är placerad i eller överförd till en annan plats eller ett annat 
	 	 	 arbetsområde	utan	Uthyrarens	tillstånd;	
	 	 i.		 om,	enligt	Uthyrarens	rimliga	uppfattning,	en	väsentlig	negativ	förändring	har	inträffat		
   i samband med Hyrestagaren. 
 14.2.  Med undantag för ett tidsbestämt Avtal kan varje Part lämna in ett skriftligt meddelande om  
  uppsägning av Avtalet, med en uppsägningstid på:
  i)  minst 7 (sju) dagar när det gäller ett långfristigt Avtal. Ett långfristigt Avtal har en  
	 	 	 löptid	på	minst	3	månader	och	bekräftas	genom	skriftligt	Avtal;
  ii)  minst 1 (en) dag när det gäller ett kortfristigt Avtal. Ett kortfristigt Avtal har en löptid  
   mellan 1 dag och 3 månader. Det skriftliga meddelandet kan skickas med 
   rekommenderat brev, fax eller e-post med mottagningsbevis och måste vara 
   Uthyraren tillhanda senast kl. 16:00 dagen före uppsägning, annars debiteras en   
   extra dags hyra.
 14.3 Om ett långfristigt Avtal sägs upp i förtid eller återkallas ska Uthyraren debitera den 
  överenskomna Hyran till Hyrestagaren och Hyrestagaren ska betala denna till Uthyraren  
  Hyran höjs med de extra kostnader som uppstår på grund av uppsägning i förtid eller   
  återkallande, såsom transportkostnader, hämtningskostnader osv. Vid uppsägning   
  av ett långsiktigt avtal mindre än 1 (en) arbetsdag före tillträde är Hyrestagaren ansvarig för  
  en avbokningsavgift på 50 % (femtio procent) av den överenskomna Hyran. 
 14.4.  Utan att det påverkar övriga bestämmelser i dessa Allmänna Villkor ska Hyrestagarens   
  samtliga skyldigheter enligt Avtalet och dessa Allmänna Villkor vara i kraft i 4 (fyra) 
  arbetsdagar efter uppsägningsdatumet eller Avtalets Förfallodag (inklusive, utan 
  begränsning, de skyldigheter som anges i Artikel 11).
 14.5.  På Förfallodagen eller vid uppsägning av ett Avtal ska alla rättigheter och skyldigheter av  
  Parterna enligt detta Avtal upphöra, med förbehåll för (i) Hyrestagarens skyldighet att betala
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  alla förfallna belopp eller belopp som kommer att förfalla på eller efter utgångsdatumet eller  
  uppsägningsdatumet, (ii) någon annan skyldighet som anges i dessa Allmänna Villkor eller  
  i ett Avtal som träder i kraft på uppsägningsdatumet eller Förfallodatumet och (iii) 
  bestämmelserna i Artikel 13 (Återlämnande av Utrustningen) och Artikel 18 (Tillämplig lag  
  och behörig domstol) i dessa Allmänna Villkor.

15. FORCE MAJEURE
 15.1.  Uthyraren har rätt att avbryta sina skyldigheter och ska inte vara i försumlighet om 
  Uthyraren, på grund av omständigheter utanför Uthyrarens makt och/eller förändringar i   
  omständigheter som inte rimligen kunde förutses vid tidpunkten för Avtalets ingående, inte  
	 	 kan	fullgöra	sina	skyldigheter.	Force	majeure	inkluderar	arbetskonflikter,	strejker,	sabotage,		
  statliga restriktioner och åtgärder, olyckor, transportproblem och strömavbrott. 
 15.2.  Uthyraren har rätt att säga upp Avtalet, helt eller delvis, utan ingripande av någon domstol,  
  genom skriftligt meddelande om händelsen av force majeure varar längre än 1 (en) månad  
  utan att vara skyldig att betala någon ersättning. Hyrestagaren har inte rätt att säga upp 
  Avtalet såvida inte händelsen av force majeure har varat längre än 1 (en) månad och 
  Hyrestagaren kan visa att en tidigare prestation är av avgörande betydelse för dess 
	 	 affärsverksamhet.	

16.  BÖTER
 16.1.  För varje intrång i dessa Allmänna Villkor eller ett Avtal, inklusive men inte begränsat till 
  felaktig användning av Hyrestagaren, skada av Uthyrarens anseende eller underlåtenhet  
  av Hyrestagaren att följa säkerhetsinstruktionerna har Uthyraren rätt att från Hyrestagaren  
  kräva ett bötesbelopp som omedelbart förfaller till betalning uppgående till 5 000 SEK (fem  
  tusen SEK) för varje dag av intrånget, dock högst 100 000 SEK (hundratusen SEK) under  
  överträdelsens varaktighet. 
 16.2.  Uthyraren har även rätt att kräva full ersättning om den faktiska skadan överstiger   
  bötesbeloppet.

17.  DATASKYDD 
 17.1.  Under genomförandet av Avtalet ska båda parter uppfylla sina skyldigheter enligt GDPR  
  med avseende på Behandlingen av Personuppgifter.
 17.2.  Var och en av parterna garanterar att de Personuppgifter som delas med den andra parten i 
  syfte att genomföra Avtalet ska vara korrekta, inte överdrivna och inte olagliga, och att de  
  inte gör intrång i tredje parters rättigheter. 
 17.3.  Var och en av parterna bär sitt eget ansvar för Behandlingen av Personuppgifter med 
  avseende på genomförandet av Avtalet. Hyrestagaren håller Uthyraren skadeslös mot alla  
  anspråk från personer vars personuppgifter har behandlats inom ramen för den Behandling  
  som utförts av Hyrestagaren eller för vilken Hyrestagaren är ansvarig i kraft av Avtalet, i kraft  
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   av lagen eller på något annat sätt, såvida inte Hyrestagaren visar att de fakta som  
   ligger till grund för kravet uteslutande kan tillskrivas Uthyraren.

18.  DIVERSE
 18.1.  Ändringar av dessa Allmänna Villkor eller av ett Avtal träder i kraft endast om dessa har   
  överenskommits skriftligen och är undertecknade av eller till förmån för var och en av 
  Parterna.
 18.2.  Samtliga villkoren i dessa Allmänna Villkor och/eller ett Avtal är avskiljbara. Om en 
  bestämmelse är olaglig, ogiltig eller omöjlig (helt eller delvis) enligt lagen i en jurisdiktion, i  
  något avseende:
  a.  ska detta inte påverka lagligheten, giltigheten eller verkställbarheten i den 
   jurisdiktionen för de andra bestämmelserna i dessa allmänna villkor och/eller ett   
   Avtal (om dessa andra bestämmelser inte är oupplösligt kopplade till den olagliga,  
   ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen) eller någon av bestämmelserna i   
	 	 	 dessa	Allmänna	Villkor	och/eller	ett	Avtal	i	en	annan	jurisdiktion;	och
  b.  ska Parterna rimligen sträva efter att förhandla i god tro för att ersätta dem med en  
	 	 	 eller	flera	bestämmelser	som	inte	är	olagliga,	ogiltiga	eller	omöjliga	att	genomföra		
   och som inte, så långt det är möjligt, avviker från bestämmelsen som ersatts, alltid  
   med beaktande av innehållet och syftet med dessa Allmänna Villkor och/eller Avtalet,  
   allt efter omständigheterna.
 18.3.  Uthyraren kan, genom skriftligt meddelande till Hyrestagaren, överlåta, upplåta eller på 
  annat sätt bevilja någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt ett Avtal till något av dess  
  dotterbolag om Hyrestagaren härmed ger sitt förhandsgodkännande till överlåtelsen.
 18.4.  Dessa Allmänna Villkor är skrivna på svenska. I den mån översättningar tillhandahålls ska i  
	 	 händelse	av	konflikt	mellan	den	svenska	versionen	och	dessa	översättningar	den	svenska		
  texten ha företräde. 

19.  TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIG DOMSTOL
 19.1.  Dessa Allmänna Villkor och eventuella Avtal regleras uteslutande av och tolkas i enlighet  
  med svensk lag, med undantag för Förenta Nationernas Konvention om Avtal för 
  Internationella Köp av Varor från 1980 (Wienkonventionen om köp).
 19.2.  Alla tvister ska exklusivt hänvisas till och slutligen avgöras av behörig domstol i Stockholm.  
  Denna Artikel 19.2 är uteslutande till förmån för Uthyraren, så att Uthyraren aldrig är 
  förhindrad att väcka talan avseende en tvist vid annan behörig domstol. 
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