1 januari 2019
Uniformer och Polisuthyrning i Stockholm
Hyresavtal
§1
Uthyrningsvillkoren i detta avtal gäller mellan parterna Uniformer och Polisbilsuthyrning i
Stockholm, nedan kallad Uthyrare, och beställaren av Uthyrarens utrustning, nedan kallad
Hyrestagare. Uthyrningsvillkoren skall gälla om inget annat skriftligen har avtalats mellan
parterna. Det åligger Hyrestagaren att själv ta del av uthyrningsvillkoren.
§2
Hyresperioden avser den tidpunkt då utrustningen fysiskt lämnar Uthyraren och löper till dess
att utrustningen är fysiskt återlämnad till Uthyraren. Utrustningen skall utlämnas och
återlämnas efter överenskommelse. En preliminär bokning som ej bekräftats 48 timmar innan
hyresdagens start bedöms ej som bokning och Uthyraren har rätt att hyra ut denna utrustning
till annan kund.
§3
Vid utlämning skall Hyrestagaren eller dennes representant styrka sin identitet genom
uppvisande av pass eller annan godtagbar legitimation. Kan ej identiteten fastställas äger
Uthyraren rätt att vägra utlämning.
§4
Uthyraren fritar sig från allt ansvar, om Uthyraren genom omständigheter utom dennes
kontroll, inte kan tillhandahålla hyresobjektet.
§5
Hyra debiteras under hyrestiden med ett pris som parterna har kommit överens om. Hyresdag
startar 09.00 och avslutas 09.00 dagen efter om inget annat överenskommits. Full hyra utgår
varje hyresdag under hyrestiden även om egendomen hämtas ut senare av Hyrestagaren än
första hyresdag och även om egendomen återlämnas tidigare än sista hyresdag. Om
återlämning inte sker senast sista hyresdag på avtalad tid äger Uthyraren rätt att ta ut en
förseningsavgift motsvarande dubbla hyrespriset för den överskjutande tiden. Därvid skall en
avgift utgå för varje påbörjat dygn.
§6
Hyrestagaren står faran för förlust eller skada på utrustningen från hyrestidens början till dess
att Uthyraren godkänt återleveransen.
§7
Uthyraren testar utrustningens funktionalitet före leverans samt kontrollerar i övrigt att
utrustningen överlämnas i gott skick. Det ankommer på Hyrestagaren att på motsvarande sätt
kontrollera utrustningens funktionalitet och skick.
§8
Hyrestagaren får inte överlåta, hyra ut eller pantsätta den hyrda egendomen.

§9
Hyrestagaren är ensam ansvarig under hela hyresperioden, dvs. från utlämningen till dess
Uthyraren återfått varan, för skada på och/eller förlust av hyrd utrustning oavsett om detta
beror på vållande eller våda (olyckshändelse). Det är upp till hyrestagaren att hålla
utrustningen försäkrad om så önskas. Hyrestagaren är skyldig att omedelbart meddela
Uthyraren när skada eller förlust inträffat. Eventuella reparationer eller inköp av nya delar
bekostas av hyrestagaren med dess fulla nyvärde. Ej återlämnad utrustning debiteras med 10x
ordinarie hyrespris samt kostnaden för inköp av ny utrustning. Återlämnad utrustning som
inte kan lagas debiteras med 10x ordinarie hyrespris samt kostnaden för inköp av ny
utrustning. Hyrestagaren debiteras även för den tid det tar Uthyraren att köpa in ny och/eller
reparera utrustning med 450 kr/timmen.
§ 10
Det åligger hyrestagaren att väl vårda och på betryggande sätt förvara hyresobjektet. Före
hyresperiodens slut är hyrestagaren skyldig att iordningställa utrustningen med tillhörande
förpackningar etc. i den ordning som Uthyraren utlämnat utrustningen i.
§ 11
Uthyraren får när som helst under hyresperioden besöka hyrestagaren för att öva tillsyn över
sin utrustning. Uthyraren får dokumentera användningen av sin utrustning i form av
fotografering och videoupptagning.
§ 12
Hyrestagaren ansvarar för skada som åsamkas honom eller tredje man i samband med
användning av egendomen under hyrestiden.
§ 13
Om hyrestagaren inte kan återlämna hyresobjektet vid hyrestidens utgång, skall denne i god
tid underrätta uthyraren, varvid hyrestiden, om så är möjligt, kan förlängas. Medgives inte
sådan förlängning, är hyrestagaren skyldig att återlämna hyresobjektet vid den kontrakterade
tidpunkten.
§ 14
Uthyraren förbehåller sig rätten att när som helst under hyresperioden återta sin utrustning vid
misstanke om att utrustningen används eller förvaras på ett oriktigt sätt.
§ 15
All utrustning ska Hyrestagaren själv teckna försäkring för, undantag är fordon som är
försäkrade av Uthyraren.
§ 16
Äganderätten till den hyrda utrustningen tillkommer Uthyraren. Hyrestagaren erhåller enligt
detta avtal endast en till avtalstiden begränsad icke exklusiv nyttjanderätt.
§ 17
Tvist gällande hyresvillkor enligt detta avtal skall i första hand avgöras mellan parterna.
§ 18
Om någon punkt i detta avtal åsidosätts av lag, förordning, domstolsbeslut eller

myndighetsbeslut skall övriga punkter gälla utan inskränkning på det sätt att skadan för
Uthyraren minimeras.
§ 19
Om Hyrestagaren hyr utrustning, som Uthyraren har till förfogande, från en av Uthyrarens
konkurrenter, i samband med att de hyr utrustning från Uthyraren, debiteras Hyrestagaren
med 2x ordinarie hyrespris.
§ 20
Om vid fullgörandet av någon av parternas åtaganden enligt avtalet förhindras av
omständigheter som parterna ej kunnat förutsäga eller råda över skall detta utgöra
befrielsegrund som medför tidsförskjutning och befrielse från skadestånd och andra påföljder.
Som framgår ovan står Hyrestagaren faran för förlust av eller skada på utrustningen från
hyrestidens början till dess att Uthyraren godkänt återleveransen. Detta innebär bland annat
att förlust eller skada på utrustning – oberoende av orsak därtill och oberoende av vållande –
under denna tid inte kan medföra befrielse från någon av Hyrestagarens skyldigheter enligt
detta avtal. Parts ansvar i anledning av detta avtal skall, med undantag för rätten att uppbära
hyresavgifter samt rätten att uppbära ersättning för merkostnader, inte i något fall omfatta
indirekta skador, följdskador eller skador som inte rimligen kunde tas i beräkning av den
felande parten. Uthyraren skall således ej i något fall åläggas att betala kompensation för
felaktigt fungerande eller trasig utrustning, produktionsbortfall eller förseningar.
§ 21
Betalning för den hyrda utrustningen skall om inget annat avtalas ske inom trettio dagar efter
dagen för utställande av faktura. Utrustning som avbokas mindre än 48 timmar före hyresstart
debiteras med 100 % av hyresbeloppet samt eventuell förlorad inkomst för Uthyraren om ej
något annat skriftligt avtalats. Dröjsmålsränta debiteras med referensränta plus 8
procentenheter av hyresbeloppet efter förfallodagen. För varje utsänd betalningspåminnelse
debiteras lagstadgad påminnelseavgift. Mervärdesskatt tillkommer på angivna hyresbelopp
och avgifter.
§ 22
Uthyraren förbehåller sig rätten till genomförande av prisändringar som kan relateras till det
allmänna kostnadsläget.
§ 23
Ändringar och tillägg av avtalet skall ske skriftligen.
§ 24
Uthyraren har rätt att omedelbart häva avtalet om hyrestagaren är i betalningsdröjsmål mer än
femton dagar eller om Hyrestagaren blivit försatt i konkurs, inlett ackord, fått egendom
utmätt, inställt sina betalningar eller är på sådant obestånd att köpeskilling, hyra eller annan
avgift skäligen kan bedömas ej kommer att rätteligen erläggas, motsvarande rätt till hävning
skall gälla om utrustningen utsätts för onormal användning eller vanvårdas på sådant sätt att
betydande risk för värdeminskning föreligger, eller om Hyrestagaren i övrigt åsidosätter
bestämmelserna i detta avtal och åsidosättandet inte är av endast ringa betydelse för
Uthyraren. Vid hävning enligt denna avtalspunkt äger uthyraren återta utrustningen på
Hyrestagarens bekostnad.

§ 25
Tvist som avser anspråk om betalning för fakturerade hyror och hyresrelaterade avgifter skall
prövas vid allmän domstol och i första instans vid Stockholms tingsrätt. Talan om återtagning
av egendom genom specialexekution skall ske hos kronofogdemyndighet. Övriga tvister i
anledning av detta avtal och ur avtalet härflytande rättsförhållanden skall avgöras genom
skiljeförfarande varvid Stockholms Handelskammares regler för förenklat skiljeförfarande
skall tillämpas.
§ 26
Uthyraren har rätt att dokumentera användning av dess utrustning genom ljud, bild och
videoupptagning under Hyrestagarens TV- eller filminspelning samt använda det materialet
och slutprodukten för egen marknadsföring, om inget annat avtalats.
§ 27
Hyrestagaren har ej rätt att ändra produktens karaktär som hyres, exempelvis får Hyrestagaren
ej fästa egna märken och logotyper på Svenska polisuniformer som hyrs utan märken och
logotyper. Framkommer det att Hyrestagaren har vilselett med avsikt kommer en
tilläggsavgift debiteras om 10 000 kronor.
§ 28
Vid uthyrning av Fordon skall personal som utses av Uthyraren köra fordonet till och från
inspelningsplatsen om inget annat skriftligt har avtalats. Hyrestagaren står för
personalkostnaderna.
§ 29
Om Uthyraren anser det lämpligt, med tanke på omständigheterna i det specifika fallet, kan
utrustning skickas inom eller utom Sverige med bud eller rekommenderad post. Alla
fraktkostnader tillkommer Hyrestagaren.
§30
Om utrustning skickas med post är Hyrestagaren ansvarig för skada eller förlust från det att
utrustningen har sänds iväg till det att utrustningen har kommit Uthyraren tillhanda.
Hyrestagaren är således ansvarig under hela frakten, både till och från utlämningsstället.
§31
All utrustning ska under hyresperioden förvaras på en säker plats där endast behöriga
personer får vistas. Utrustningen ska alltid hållas under uppsikt och alltid vara inlåst när den
inte används. Utrustningen får under inga omständigheter lämnas i ett fordon eller i en lokal
där det vistas personer som inte är ansvarig för utrustningen.
§32
Vid hyra av polisutrustning och eller vapen ska alltid inspelning ske innanför avspärrat
område. Det ska klart och tydligt framgår att det är en inspelning som sker, allmänheten ska
inte kunna misstolka.
§32
Utrustningen får under inga omständigheter användas utanför avspärrat område. Med
avspärrat område menas den plats för inspelning eller teaterföreställning där det klart och
tydligt framgår att det är en inspelning eller teater som spelas.

§33
Vid hyra av polisutrustning och eller vapen ska Polismyndigheten alltid kontaktas inför
inspelning för underrättelse om var och hur utrustningen kommer att användas.

