UTHYRNINGSVILLKOR
§ 1 "PSYS" är förkortningen för Partysystemet.
§ 2 Uthyrningsvillkoren gäller mellan PSYS, och beställaren av
utrustningen, nedan kallad hyresmannen. Det åligger hyresmannen
att själv ta del av uthyrningsvillkoren, samt ev. nya uppdateringar.
§ 3 Uthyrningsvillkoren gäller både när PSYS har personal på plats
och när hyresmannen själv ombesörjer personal. Observera att vår
personal ej ingår i hyreskostnaden om inget annat är överenskommet.
§ 4 All leverans sker fritt PSYS´s lager i Eskilstuna, om inget annat
överenskommits. Ombesörjer PSYS transport, tillkommer transportrespektive fraktkostnader samt ev. milersättning.
§ 5 Med hyresperiod avses den tid som löper mellan det att
utrustningen lämnar PSYS´s lager till dess den återlämnas dit, oavsett
om detta sker av hyresmannen själv eller genom bud/fraktbolag.
Ut och inlämning sker alltid från samma ställe om inget annat är
överenskommet.
§ 6 Hyra erlägges kontant vid hyresperiodens början, eller om så
överenskommits, faktureras 10 eller 30 dagar netto. Fakturering sker
endast till välkända kunder efter kreditupplysning. Vid underlåtenhet
att betala utgår skyldighet att erlägga påminnelseavgift enligt gällande
lag, samt en dröjsmålsränta om 24% per år dagen efter förfallodagen.
En faktura avseende tjänst utförd av PSYS skall, om inget annat
bevisas, anses ha mottagits tre arbetsdagar efter faktureringsdatum.
Betalning skall vara PSYS tillhanda på förfallodagen. Vid utebliven
betalning efter påminnelse, samt utebliven betalning av påminnelseoch/eller förseningsavgift överlämnas ärendet till inkasso. Alla priser
anges exklusive moms om inget annat anges. Hyresmannen är
solidariskt ansvarig för fordringar oavsett om dessa utställs till företag
eller organisation denne representerar.
§ 7 Därest hyresmannen ej förlänger hyresperioden och dröjer med
återlämnandet av utrustningen efter avtalad hyresperiods slut, är
hyresmannen skyldig att till PSYS betala för varje dygn som påbörjats
utöver den avtalade hyresperioden med en dygnshyra per försenat
dygn samt merkostnader eller utebliven inkomst som uppkommit på
grund av förseningen.
§ 8 Hyresmannen är ensam ansvarig, under hela hyresperioden, för
skada på och/eller förlust av hyrd utrustning, oavsett om den beror på
vållande, våda (olyckshändelse) eller stöld. Det åligger hyresmannen
att hålla utrustningen försäkrad mot alla risker, under hela
hyresperioden, dvs. även under tranport till och från PSYS´s lager.
Vid eventuell skada på och/eller förlust av hela eller delar av den
hyrda utrustningen, är hyresmannen skyldig att, utan dröjsmål, ersätta
PSYS för den skadade eller försvunna utrustningen med vad det
kostar att återanskaffa eller reparera den försvunna/skadade
utrustningen oavsett eventuella nedsättningar från försäkringsbolaget.
Hyresmannen är skyldig att omedelbart meddela PSYS när skada
eller förlust inträffat. Med skada menas ej interna fel på utrustningen,
orsakade av förslitning eller fabrikationsfel, som hyresmannen ej kan
göras ansvarig för.
§ 9 PSYS ansvarar för att utrustningen är felfri och funktionsduglig vid
utlämningstillfället. Det åligger hyresmannen att vid början av
hyresperioden kontrollera att utrustningen är i funktionsdugligt skick.
Skulle fel eller skada uppstå under hyresperioden skall hyresmannen
meddela PSYS snarast. Ev. fel skall repareras av serviceavdelningen
på PSYS och får ej utföras av hyresmannen själv utan PSYS´s
godkännande. Hyresmannen ansvarar för att defekt utrustning
kommer PSYS tillhanda för reparation eller utbyte. PSYS har rätt att
ersätta defekt eller skadad utrustning med likvärdig utrustning, om
ersättningsutrustning av samma typ och fabrikat ej finns tillgänglig.
§ 10 Utrustningen kvarstår i PSYS´s ägo under hela hyresperioden.
Hyresmannen får därför ej låna ut, pantsätta, överlåta, byta ut eller
sälja utrustningen. Utrustningen får ej heller uthyras i andra hand eller
föras utomlands, utan PSYS´s medgivande. PSYS´s märkning av
utrustningen får ej avlägsnas eller övertäckas.

av PSYS utsedd person utföra reparationer av utrustningen. Har fel
uppstått på utrustningen p.g.a. åtgärd från hyresmannen sida är
PSYS ej skyldig att i utbyte ställa annan felfri utrustning till förfogande,
eller reparera utrustningen utan att hyresmannen erlägger ersättning
härför.
§ 13 Vid arrangemang där PSYS tillhandahåller såväl utrustning som
personal svarar hyresmannen för att erforderlig elektricitet enligt
hyreskontraktet finns tillgänglig och att samtliga el-uttag är riktigt och
korrekt kopplade av yrkesman. Kostnader i samband med skador
uppkomna av felaktig el-spänning debiteras hyresmannen.
§ 14 PSYS ansvarar ej och kan ej göras ekonomiskt
ersättningsskyldig för misslyckad eller inställd föreställning, visning
eller liknande som orsakats av fel på utrustningen,
transportförseningar, Force major eller andra omständigheter som
PSYS ej rår över. PSYS svarar ej för skada som på grund av
hyresförhållandet kan komma att drabba tredje man.
§ 15 Alla strålkastare/ljuseffekter levereras med fungerande ljuskälla
(glödlampa). Återlämnade defekta ljuskällor, alt. ej återlämnade
ljuskällor, debiteras till sitt fulla värde. För hyresman utan kredit, skall
detta i förekommande fall, betalas kontant vid återlämningstillfället.
Vid ”onormal” tidsanvändning, så som t.ex. mässor m.m. debiteras
lamptillägg enligt gällande prislista.
§ 16 Vid hyresperiodens slut är hyresmannen skyldig att iordningställa
utrustningen med tillbehör, förpackningar etc. i den ordning och med
den emballering som PSYS utlämnat utrustningen i. I annat fall är
hyresmannen skyldig att ersätta PSYS för iordningställande av
utrustningen. Ersättningen beräknas enligt för tiden gällande
timdebitering för PSYS´s personal och debiteras för den tid som krävs
för iordningställande av utrustningen. Om utrustning saknas vid
återlämnandet, debiteras hyresmannen utrustningens fulla värde. En
faktura utställs och krediteras om utrustningen returneras inom 10
dagar från faktureringsdatum.
§ 17 PSYS är berättigad att få tillträde till hyrd utrustning för
förekommande fall typ service, inspektion, utbyte eller återtagande av
utrustningen.
§ 18 PSYS har rätt att omedelbart häva uthyrningsavtalet och
återtaga utrustningen därest hyresmannen:
a. dröjt med erläggandet av hyresavgiften.
b. försatts i konkurs, omyndigförklarats eller avlider.
c. i strid med § 17 ovan vägrar PSYS tillträde till utrustningen.
d. vanvårdar, utlånar, pantsätter eller överlåter utrustningen.
e. i övrigt i väsentlig mån åsidosätter vad i detta avtal
överenskommits.
§ 19 Vid hyresmannens avtalsbrott äger PSYS rätt att omedelbart
häva uthyrningsavtalet samt tillgodogöra sig avtalad hyra, utöver
eventuellt skadestånd/merkostnad, för hela hyresperioden.
§ 20 Om villkor i avtal eller ordererkännande avviker från dessa
bestämmelser, skall avvikelser gälla framför dessa uthyrningsvillkor.
Tillägg eller ändringar till ingångna avtal skall vara skriftliga för att
vara giltiga.
§ 21 Vid avbokning
A. senare än 30 arbetsdagar före hyresperiodens början debiteras
25% av hyreskostnaden.
B. senare än 14 arbetsdagar före hyresperiodens början debiteras
50% av hyreskostnaden.
C. senare än 7 arbetsdagar före hyresperiodens början debiteras 75%
av hyreskostnaden.
D. samma dag som hyresperiodens början debiteras hela
hyreskostnaden (gäller även då hyresmannen uteblir från att avhämta
utrustning, utan att avboka denna).
§ 22 Eventuell tvist skall avgöras vid svensk domstol.
§ 23 Eventuella tillägg:

§ 11 Hyresmannen ansvarar själv för att all beställd och erforderlig
utrustning hämtas vid hämtningstillfället. PSYS kan ej göras ansvarig
för ej beställda erforderliga delar, eller hos PSYS kvarglömd
utrustning.
§ 12 Hyresmannen är skyldig att äga nödig kännedom för inkoppling
av utrustningen på det allmänna elnätet. Hyresmannen ansvarar för
att utrustningen ej utsätts för skada vid inkoppling till elnätet och/eller
sammankoppling med annan utrustning. Hyresmannen äger ej rätt att
göra ingrepp i utrustningen, förutom för lampbyte och/eller
säkringsbyte, även om han är tekniskt kunnig, ej heller låta annan än
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