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§ 1 - Hyrespriser
Alla hyrespriser är exklusive moms och avser första dygnshyran samt hyra för dygn två och framåt. Längre hyresperioder än 7 dygn offereras separat. Alla priser avser avhämtning/
återlämning i Acquris lokaler om ej annat överenskommits. I övriga fall tillkommer för varje tillfälle och för gällande transportsätt aktuell fraktkostnad.
§ 2 - Debiteringsperiod
Debitering sker per påbörjad 24-timmarsperiod och avser bokad tid, alltså den tid utrustningen är vikt för kunden, alternativt då utrustningen uthämtades i de fall utrustningen hämtades
före bokad tid. Debitering sker sedan fram till den tid då utrustningen återlämnas till oss varför efterdebitering görs vid sen retur i enlighet med § 6.
För uthyrningstillfällen där utrustningen skickas, skall utrustningen bokas från klockan 8, den dag då varan skall hämtas av transportföretaget och fram till klockan 17 den dag
utrustningen skall returneras till oss.
§ 3 – Minimidebitering & ingående utrustning
Vi tillämpar en minimidebitering på 300 kr exklusive moms per uthyrningstillfälle. Det innebär att även om det samlade värdet på varorna som önskas hyra, understiger 300 kr, debiterar
vi, trots det minst 300 kr.
När hyreskostnaden beräknas, tänk på att i hyrespriset ingår endast utrustningen och i förekommande fall, nätkabel om inget annat angivits. Kringutrustning som t.ex. signalkablage,
lampor, trumstockar, minneskort, batterier, etc. eller andra förbrukningsartiklar debiteras normalt extra. För rökmaskiner, snömaskiner eller andra sceneffekter, tillkommer
förbrukningsmaterial enligt vår prislista.
§ 4 - Betalningssätt
All uthyrning sker mot förskottsfaktura för privatpersoner och företagskunder. Vid förskottsdebitering skall fakturan vara betald innan varan får hämtas eller kommer att skickas.
För företagskunder med god kreditvärdighet kan vi vid fjärde hyrestillfället inom 6 månader erbjuda 10 dagar netto. Önskas längre kredittid förhandlas detta vid varje hyrestillfälle.
§ 5 – Avbokning av utrustning
Avbokning kan fritt ske fram till 48 timmar före bokningstillfället för bokningar värda under 5000 kr, annars debiteras 50% av bokat värde fram till 24 timmar. Avbokning inom 24
timmar debiteras med fullt bokningsvärde. För bokningar över 5000 kr skall avbokning ske minst 5 arbetsdagar före bokningstillfället. V id avbokning inom 3 arbetsdagar debiteras 50%
av bokningsvärdet och vid avbokning inom 48 timmar debiteras fullt bokningsvärde. EJ avbokad och ej uthämtad utrustning, debiteras med fulla bokningsvärdet.
§ 6 – Försenad retur
Vid försenad retur debiteras en avgift om 500 kr samt första dygnshyran per påbörjad 24 timmars period om inte annat avtalats skriftligen. Om utrustningen är bokad av annan kund
kommer vi även debitera eventuell mellanskillnad i hyreskostnad för ersättningsutrustning.
§ 7 – Ej returnerad utrustning
Om utrustningen ej returneras inom 72 timmar efter avtalad returtid eller ny tid överenskommits skriftligen, kommer utrustningens fulla värde att debiteras samt om det kan misstänkas
att utrustningen inte kommer att återlämnas eller ersättas, sker även en stöldanmälan.
§ 8 – Utrustningens skick vid återlämnande
Utrustningen skall återlämnas i god ordning, kablar snyggt hoprullade med mera. Om någonting blivit smutsigt eller kladdigt ska det göras rent! Om utrustningen inte returneras
i välordnat skick, kommer kostnaden för iordningställande av utrustningen, att debiteras per påbörjad arbetstimme.
§ 9 – Transportförsäkring
För utrustning som skall skickas, gäller att hyrestagaren är skyldig att försäkra utrustningen mot transportskador och stölder upp till varans hela värde för transport, både tur och retur.
Utrustningen kommer att antingen förpackas i speciellt avpassat emballage eller förpackas i normala kartonger. Oavsett transportemballage, skall utrustningen ovillkorligen returneras i
samma typ av emballage. I de fall utrustningen skickats i speciell avpassat emballage och detta inte returneras, kommer hyrestagaren debiteras för ersättning av likställt emballage.
§ 10 – Skadat emballage/utrustning
Om skada på emballage och/eller utrustning upptäcks i samband med att vi tar emot utrustningen, förutsätts att hyrestagarens transportförsäkring enligt § 9 täcker uppkomna skador upp
till dess fulla värde. Vid upptäckande av fraktskada på emballage och/eller utrustning i samband med utrustningens framkomst, gäller att hyrestagaren, ovillkorligen och omedelbart
skall rapportera och noggrant dokumentera uppkomna skadorna med hjälp av fotografier/video. Underlåtenhet att göra detta resulterar i att hyrestagaren kan bli ersättningsskyldig för
dessa skador i enlighet med § 9 och § 11.
§ 11 – Hyrestagarens ansvar
Hyrestagaren är ensamt ansvarig för skada på eller förlust av hyrd utrustning oavsett om den beror på vållande eller våda. Det åligger därför hyrestagaren att omgående och innan
utrustningen tas i bruk, påtala eventuella brister, saknade delar eller skador på utrustningen som kan utgöra debiteringsgrund enligt nedan. Det åligger vidare hyresmannen att hålla den
hyrda utrustningen försäkrad under hela hyresperioden till dess fulla värde. Vid ev. skada på och/eller förlust av hela eller delar av den hyrda utrustningen, är hyrestagaren skyldig att utan
dröjsmål ersätta Acquris för den skadade eller försvunna utrustningen, med vad det kostar att återanskaffa eller reparera den försvunna/ skadade utrustningen oavsett ev. nedsättningar
från försäkringsbolag. Om utrustningen vid återlämnandet ej är komplett, är skadad eller trasig på annat sätt, kommer vår kostnad för återställande att debiteras, upp till utrustningens
fulla värde plus arbete. Hyresmannen är skyldig att omedelbart meddela Acquris AB när skada eller förlust inträffat. Med skada avses ej interna fel i enlighet § 13.
§ 12 – Utrustningens ägande
Utrustningen tillhör Acquris. Hyrestagaren får därför ej låna ut, pantsätta, överlåta, byta ut eller sälja utrustningen. Utrustningen får ej heller uthyras i andra hand eller föras utomlands
utan Acquris skriftliga medgivande. Hyrestagaren förbinder sig att vårda den hyrda utrustningen väl. Utrustningen får ej utsättas för väta eller andra omständigheter som kan vålla den
skada. Den ska även väl skyddas mot smuts och damm.
§ 13 – Acquris ansvar
Acquris ansvarar för att utrustningen är felfri och funktionsduglig samt komplett i enlighet med beskrivningen vid utlämningstillfället. Skulle interna fel uppstå under hyresperioden skall
hyrestagaren meddela Acquris snarast. Hyrestagaren ansvarar för att utrustningen kommer Acquris tillhanda för reparation eller utbyte. Kan felet härledas till orsaker som normalt täcks
av utrustningens fabriksgaranti, anses inte hyrestagaren heller vållande. Acquris har därmed skyldighet att ersätta defekt eller skadad utrustningen med likvärdig utrustning om ersättare
av samma typ och fabrikat ej finns tillgänglig utan extra kostnad för hyrestagaren. Om detta ej är möjligt, äger hyrestagaren rätt att avsluta hyresavtalet vid närmaste kommande
debiteringsperiod.
§ 14 – Beställd utrustning
Hyrestagaren ansvarar själv för att erforderlig utrustning blivit beställd samt hämtas vid uthämtningstillfället. Acquris kan ej göras ansvarig om erforderliga delar ej beställts eller
kvarglömts hos Acquris. Ej heller kan ekonomiska anspråk göras i enlighet med § 17.
§ 15 – Utrustningens brukande
Hyrestagaren och/eller brukaren är skyldig att äga nödvändiga tillstånd för användande av utrustningen samt kännedom för inkoppling av utrustningen och för hur utrustningen ska
kopplas ihop, monteras och/eller användas. Hyrestagaren äger ansvaret för att utrustningen ej utsätts för skada vid hopkoppling, montering eller användning. Hyrestagaren och/eller
brukaren äger ej rätt att göra ingrepp/reparationer på/i utrustningen utan Acquris skriftliga medgivande. Har till följd av åtgärd från hyrestagarens och/eller brukarens sida uppstått fel är
Acquris ej skyldig att byta eller reparera utrustning utan att hyrestagaren erlägger full ersättning därför.
§ 16 - Tillståndsplikt
För användning av högtalarutrustning, laserutrustning eller annan ljud/ljus-utrustning på allmän plats eller från bil som kan kräva särskilda tillstånd, åligger det hyrestagaren och/eller
brukaren att anskaffa detta tillstånd från tillståndsmyndighet. För återanvändning av inspelad musik på allmän plats kan det erfordras tillstånd av STIM varför det åligger hyrestagaren
och/eller brukaren att, i sådana fall, anskaffa även detta tillstånd. Om brukandet av hyrd utrustning måst avbrytas pga. att något av dessa tillstånd saknas, utgör detta inget skäl för
kreditering på redan debiterad hyresperiod. Ej eller kan hyrestagaren göra ekonomiska anspråk på Acquris AB i enlighet med § 17. OBS! För replikavapen tillkommer ytterligare regler.
§ 17 – Misslyckad tillställning
Acquris ansvarar ej och kan inte göras ekonomiskt skyldig, för misslyckad eller inställd föreställning, visning etc. som orsakats av fel på utrustningen, avsaknad av nödvändiga tillstånd, etc
oavsett om det härrör till omständigheter inom eller utom Acquris kontroll.
§ 18 – Acquris besittningsrätt
Acquris är berättigad att med skäligt varsel få tillträde till hyrd utrustning och/eller plats där utrustningen är uppställd/används utan att det medför några kostnader för Acquris..
§ 19 – Hävande av hyresavtal
Acquris har rätt att omedelbart häva detta hyresavtal och återta utrustningen utan att pågående hyresperiod krediteras då hyrestagaren:
a. dröjt med att erlägga hyra mer än en vecka efter förfallodagen
b. försätts i konkurs, likvidation eller då det kan anses rimligt att hyrestagaren inte kommer kunna fullgöra sina ekonomiska åtaganden
c. avlider eller på annat sätt kan antas oförmögen att fullfölja hyresavtalet
d. saknar nödvändiga tillstånd för brukande av utrustningen
e. eller i övrigt i väsentlig mån åsidosätter vad i detta avtal angivits och överenskommits
§ 20 – Hyresvillkorens godkännande
I och med uthämtande av utrustningen, har dessa allmänna hyresvillkor godkänts och accepterats av hyrestagaren. Detta oaktat om uthämtaren äger någon ställningsfullmakt eller har
firmateckningsrätt och oaktat om uthämtaren undertecknar hyresavtalets följesedel.
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