Hyresvillkor
* All användning av utrustning hyrd av Klövsjöfjäll sker på egen risk!
* Legitimation är obligatoriskt vid all uthyrning, minst 1 person/sällskap måste vara över 18
år och ansvarar då för utrustningen under hela perioden tills dess den är återlämnad.
* Utrustningen ska användas, skötas och ansvaras för på bästa sätt av hyrestagaren.
* Den hyrda utrustningen får inte överlåtas, 2:a- handuthyras eller säljas av hyrestagaren.
* Det åligger hyrestagaren att kontrollera om hemförsäkring eller annan egen försäkring
gäller vid skador eller förlust av hyrd utrustning.
* Klövsjöfjäll tar inget ansvar vid person- eller sakskada som uppstår vid användning av
utrustningen under hyrestiden.
* Det är upp till varje individ att vara medveten om de olika riskerna som medföljer vid
aktiviteter som utförs vid användning av utrustningen, och att se till att vara förberedd på
dessa innan man ger sig ut.
* Vid hyra av cykel, SUP-brädor och kajaker hos Klövsjöfjäll ingår gratis lån av ytvästar
och hjälmar.
* Vid hyra av SUP:ar och kajaker måste du bära ytväst, tillhandahållen av Klövsjöfjäll
eller egen.
* Vid hyra av cykel måste du bära cykelhjälm, tillhandahållen av Klövsjöfjäll eller egen.
* Det åligger hyrestagaren att besikta och godkänna hyrd utrustning innan denne lämnar
butiken med utrustningen.
* Hyrestagaren är själv ansvarig för att ha den kunskap som krävs för att hantera hyrt
föremål och vistas i de miljöer som produkterna är gjorda för.
* Vid hyra av bärstol är det hyrestagarens ansvar att inte packa för tungt, samt att
besiktiga och godkänna den själv före användning.
* Säkerhetsinstruktioner som lämnas av Klövsjöfjäll avseende användning av utrusning
måste följas.
* Innan återlämning ska utrustningen tvättas och tömmas av hyrestagaren, görs inte detta
debiteras hyrestagaren. (Se prisexempel längre ner)
* Utrustningen återlämnas rengjord på överenskommen tid och plats vid hyrningstillfället,
Klövsjöfjäll har rätt att ta ut ersättning om 100kr per påbörjad halvtimme om inte
utrustningen är återlämnad i tid. Blir ni försenad av en skälig anledning är det er uppgift
att kontakta butiken, kontaktuppgifter nner du längre ner.
* Vid återlämning ska skador eller brister på utrustningen rapporteras omgående till
butikspersonalen.
* Flytvästar, paddlar och cykelhjälmar lämnas tillbaka inne i butiken.
* Kajaker, SUP:ar och cyklar lämnas i de ställ de hämtades och låses fast- nyckeln
återlämnas personligen i butiken.
* Bärstolar återlämnas tömda och ihopsatta inne i butiken.
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* Vid oaktsamhet eller förlust (t.ex stöld) kommer hyrestagaren att bli ersättningsskyldig för
uppkomna skador eller utrustningens, vid förlusttillfällets, försäljningsvärde.
(Se prisexempel längre ner)

Prisexempel ersättning skadad/förstörd utrustning
(högsta värde)
Utrustning
Kajak
SUP-bräda
Bärstol

Prisexempel förstörd utrustning
9000SEK
4000SEK
2000SEK

Tillbehör
Kajakpaddel
SUP-paddel
Kapell

Prisexempel
900SEK
600SEK
400SEK

Ej städad/tvättad/tömd utrustning
Försenad återlämning

från 500SEK
100SEK/påbörjad halvtimme

Underskrifter
Genom underskrift intygar hyrestagaren att Klövsjöfjälls hyresvillkor är genomlästa och
godkända samt att denne hyr utrustningen i be ntligt skick efter gemensam kontroll med
butikspersonal.
Hyresavtalet gäller oavsett väder.
Hyrt/hyrda objekt:
Datum:……………………………………………………….

………………………………
Antal:
………………………………

………………………………………………………………….
Underskrift hyrestagare

Tidsperiod:
………………………………
Telefonnummer till hyrestagaren:

………………………………………………………………….
Namnförtydligande

Sport- & friluftsbutik
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Telefon: 0682-413102
Katrinavägen 21
84597 Klövsjö
www.klovsjofjall.se

………………………………

