TÄNKVÄRT
Vi har nedan samlat lite information som kan vara bra att känna till. En hel del är
självklarheter, men även dessa kan ibland vara bra att påpekas.
Vi garanterar att du alltid hyr en väl fungerande utrustning och ser det som en
självklarhet att testa all utrustning innan den går ut till kund, detta för att du inte skall stå
med en icke-fungerande anläggning ute på plats. Om olyckan ändå skulle vara framme
har vi alltid en man på jour, beredd att rycka ut och serva befintlig anläggning, eller byta
ut utrustning om något oförutsett ändå skulle ske.

Om något händer…
…Ring ALLTID oss!
Vi svarar dygnet runt på vårt jourtelefonnummer. Vi vill alltid leverera en utrustning som
fungerar exakt som avtalat. Därför kan vi heller inte lämna någon rabatt i efterhand för
fel som uppstått under hyrestiden om vi ej fått möjlighet att åtgärda dessa.
I de allra flesta fall kan vi också lösa problemet redan per telefon.

UTHYRNINGSVILLKOR
Du som hyresman är skyldig att känna till och följa villkoren i hyreskontraktet. Läs
villkoren noga, och fråga gärna om det är något du undrar över.
Värt att tänka på lite extra är att du som kund är ansvarig för utrustningens hela värde,
och är skyldig att hålla denna försäkrad från det att du mottar utrustningen tills att
utrustningen är återlämnad. Hantera Utrustningen varsamt. Tänk också på att hyrutrustning ofta betingar ett mångdubbelt högre värde än motsvarande utrustning för
"hemmabruk". En skadad eller förlorad förlängningskabel kan mycket väl kosta lika
mycket till som hela utrustningen kostat att hyra. Kablar får ej tejpas mot golv/vägg med
annan än av oss godkänd tejp som ej lämnar limrester. Tejp finns att köpa av oss.
Utrustning skall lämnas tillbaka i samma skick som vid mottagandet. Utrustning skall
vara packad i rätt låda och med kablar snyggt rullade på samma vis som vid
mottagandet. Om utrustning eller kablar blivit smutsig pga. spill eller annat, t.ex. vid
ovanligt "blöta" fester, eller vid utomhusarrangemang, skall utrustning + kabel
rengöras före återlämnandet. Observera att detta gäller yttre rengöring. Det är inte
tillåtet att öppna upp utrustning för rengöring eller annat. Om montering ej beställts eller
ej ingår, skall utrustning lämnas tillbaka nedmonterad på samma sätt som vid
mottagandet. Om vi utför montering/demontering/rengöring debiteras kostnad för detta
enligt prislista.
Våra fullständiga hyresvillkor finns på baksidan av detta blad samt på baksidan av
uthyrningskontraktet.
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