
Hyresvillkor och trängselskatter

Bilarnas Utrustning

Alla personbilar är utrustade med Ac och CD-spelare. På vissa biltyper kan takbågar eller takbox erhållas mot en extra 
kostnad per hyrestillfälle. Dragkrok kostar 40:- i grundavgift samt 10 :- per hyresdygn. Bärbar GPS 75:- per dygn. Takbox 
100;. per dygn

Drivmedel

Alla bilar levereras med full tank och skall återlämnas med full tank, om ej så sker ombesörjer Auto Biluthyrning tankning 
och debiterar en extra kostnad per liter bensin.

Betalningsvillkor

Betalning sker i med de vanligaste betal/kreditkort. Kontant betalning accepteras endast med kreditkort som säkerhet. 
Hyresmannen får ej inneha någon typ av betalningsanmärkning.

Åldersgräns

För bilklass AA-F gäller åldersgräns 20 år och har haft körkort minst 1 år, för övriga klasser gäller 24 år. 

P-böter

Hyresmannen svarar för samtliga till följd av parkerings- eller andra trafikförseelser uppkomna böter eller kostnader 
under hyresperioden. Parkeringsavgifter skall omgående betalas av hyresmannen. Om ej så sker debiteras förutom 
avgiften en expeditionskostnad på 300:- inkl moms, per förseelse.

Försäkring/självriskreducering

Samtliga fordon är helförsäkrade. Hyresmannens skadekostnader gentemot uthyraren vid de olika försäkringsmomenten 
är per skademoment följande : Trafikskada vid eget vållande 17.500 :- , vagnskada vid eget vållande 17.500 :-, stöld 
17.500 :-, brandskada 10.000 :-, glas 5.000 :-, bärgning och räddning 3.000 :-

Hyresmannen kan mot särskild ( skadekostnadsreducering) reducera sin skadekostnad till 3.500 :- på personbilar i 
respektive försäkringsmoment och 6250 :- på minibussar och skåp/lastbilar i respektive försäkringsmoment. Sådan 
reducering kan dock inte ske beträffande s.k. ungdomssjälvrisk (tillämpas vid trafikskada om föraren är under 24 år, 
2.500 :-) Om bilen stjäls med nyckel är självrisken bilens marknadsvärde. Avgiften för skadekostnadsreducering är 85 :- för 
personbilar och för minibussar och skåp/lasbilar 135:-, dock högst 1050 :- respektive 1.900 :- per 30-dygnsperiod.

Tecknad skadekostnadreducering friskriver ej hyresmannen från ansvar för reparationskostnader avseende skador som 
upstått genom vårdslöshet t.ex. slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage och liknande t.ex. 
sommnar vid ratten etc. 

Trängselskatt

Auto Biluthyrning debiterar trängselskatt med 85 kr per dygn alternativt 1450 kr per månad. Vi kan också debitera 
trängselskatten i efterskott, då är vi tvungna att debitera en administrativ avgift med 10 kr på den faktiska trängselskatten 
samt moms som vi måste lägga på enligt beslut från skattemyndigheten.
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