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CASCO COVER OCH CASCO COVER PREMIUM       
 

Uthyraren erbjuder hyrestagaren alternativen Casco Cover och Casco Cover Premium enligt överenskommelse i 
täckningsavtalet mellan uthyraren och hyrestagaren och enligt villkoren som specificeras nedan: 
 

a)  Casco Cover och Casco Cover Premium håller hyrestagaren skadelös för viss skada på eller förlust 
av trailern som hyrestagaren är ansvarig för enligt hyresavtalet mellan hyrestagaren och 
uthyraren (”hyresavtalet”) och de tillämpliga allmänna villkoren till hyresavtalet som gäller från tid 
till annan (”allmänna villkor för uthyrning av trailer”). 

 
b)  Casco Cover och Casco Cover Premium omfattar delar av eller hela kostnaden kopplat till förlust av 

eller skada på trailern när skadan eller förlusten orsakats av: 
- Stöld 
- Brand eller explosion 
- Yttre orsaker 

Casco Cover och Casco Cover Premium omfattar inte: 
1.  När lasten inte säkrats enligt lagkrav eller gällande praxis. 

2.  Däckskador eller stöld av däck.  

3.  Skador som uppstår vid lastning eller lossning av last. 

4.  Skador som orsakats av felaktig hantering av trailern. 

5.  Skador orsakade av försummat underhåll vilket borde ha utförts av hyrestagaren enligt 
hyresavtalet. 

6.   Skador som orsakats av lasten på trailern. 

7.   Förlust av eller skador på stödben, plankor/brädor/räcken, tak/takräcken, spännband, TIR-vajrar eller 
reservdäck. 

8.   Om någon annan försäkring gäller som täcker händelsen, inklusive, men inte begränsat till, när 
trailern är ansluten till en lastbil med en giltig försäkring.  

9.  Om trailern har varit parkerad i mer än 7 dagar på en plats med en annan adress än hyrestagarens 
eller uthyrarens vid tidpunkten när förlusten eller skadan uppstår. 

10.  Grov oaktsamhet eller allmänt felaktig användning. 

11.  Personskador eller egendomsskador som orsakats av hyrestagaren, användaren av trailern eller 
tredje part. 

12.  Eventuella skador under eller till följd av användning av trailern utanför länder som deltar i Green 
Card Bureau System. 

13.  Eventuella skador som direkt eller indirekt uppstår från naturliga störningar, naturkatastrofer, krig 
eller krigsliknande åtgärder, åsidosättande av neutralitet, inbördeskrig, uppror, andra typer av 
oroligheter, åtgärder för att förhindra ovannämnda aktiviteter, alla typer av kärnkraftsolyckor eller 
kärnkraftsaktivitet i allmänhet, samtliga åtgärder som vidtagits av en regering eller annan statlig 
aktör. 

 
Anspråk och betalningar: 
Rätten till betalning för anspråk som görs under hyresavtalet är föremål för och villkoras enligt 
hyrestagarens efterlevnad av följande: 

a) Meddela uthyrarens kontor inom 24 timmar efter att skadan eller förlusten upptäcktes. 
b) Att en fullständigt ifylld skaderapport/begäran och polisanmälan skickas till uthyraren inom 

5 arbetsdagar efter att skadan/förlusten inträffade.  
c) Utan dröjsmål översända alla nödvändiga dokument för reglering av skadeanspråk och betalning. 

 
Lastskador: 
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Uthyraren är inte ansvarig för skador på transporterad last som orsakas av skador på trailern eller delar av 
trailern, inklusive, men inte begränsat till, skador på eller fel på frys/kyl/värmeenheten eller dennas delar. 
 
Avdrag: 
I händelsen av skada eller förlust kommer uthyraren i varje ärende att fakturera hyrestagaren för beloppen 
som listas nedan och eventuell tillämplig moms, såvida inget annat överenskommits. Beloppet som ska dras 
av beror på vilken juridisk enhet hyrestagaren har ingått ett täckningsavtal med. 
 
 

 TYP AV HÄNDELSE PNO Danmark A/S 
PNO Sverige AB 
PNO Norge AS 

PNO Finland Oy PNO Netherlands 
B.V 

PNO Polska Sp. z o.o 
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Stöld av en trailer eller dolly med aktiv GPS  €    5 000  €    5 000  €   5 000  €   5 000 

Stöld av en trailer eller dolly utan aktiv 
GPS 

 €    6 700  €    6 300  €   6 300  €   6 300 

Brand eller explosion   €    4 000  €    3 000  €   5 000  €   5 000 

Annan skada, per förlust- eller 
skadehändelse 

 €    1 200  €    1 200  €   1 200  €   2 000 
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Stöld av en trailer eller dolly med aktiv GPS  €    5 000  €    5 000  €   5 000  €   5 000 

Stöld av en trailer eller dolly utan aktiv 
GPS 

 €    6 700  €    6 300  €   6 300  €   6 300 

Brand eller explosion   €    4 000  €    3 000  €   5 000  €   5 000 

Annan skada, per förlust- eller 
skadehändelse 

 €    0  €    0  €   0  €   0 

 
PNO Deutschland GmbH har individuellt avtalat om avdragsbeloppen direkt i hyresavtalet eller täckningsavtalet.  
 
För skador under eller till följd av användning av trailern i Turkiet kommer avdragsbeloppet/beloppen att 
fördubblas. 
 
Övrigt: 
 
Hyrestagaren är ansvarig gentemot uthyraren att lämna över nödvändig information till uthyraren och/eller 
uthyrarens försäkringsbolag vid begäran. 

 
Uthyraren kan när som helst under hyresperioden, med 1 månads varsel, ändra villkoren i Casco Cover och 
Casco Cover Premium om sådana ändringar krävs på grund av ändring i uthyrarens försäkringsbolags villkor. 
 
Uthyraren/uthyrarens försäkringsbolag har full återkravsrätt. 

 
Om uthyrarens kostnader över en period om sex månader överskrider 75 % av premien för samma period har 
uthyraren rätt, men en månads varsel, att föreslå en ökning av hyrestagarens premie. Förslaget träder i kraft om 
hyrestagaren underlåter sig att lämna in en skriftlig invändning inom perioden av en månad. Om hyrestagaren 
invänder mot uthyrarens förslag har uthyraren rätt att avsluta Casco Cover och Casco Cover Premium med en 
månads uppsägningstid. Prisökningen eller uppsägningen av Casco Cover och Casco Cover Premium påverkar 
inte andra villkor. 
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Uthyraren ska genomföra reparationerna för eventuella skador som omfattas av Casco Cover och Casco Cover 
Premium och besluta vilken verkstad som ska utföra reparationerna. Hyrestagaren är inte berättigad att 
kontakta en verkstad eller att godkänna arbetet som utförts i en verkstad å uthyrarens vägnar. 
 

 
TIRE COVER             
 
Genom att teckna Tire Cover kan hyrestagaren undvika kostnader kopplade till skador på trailerns däck orsakade 
av punktering eller däckfel, förutsatt att hyrestagaren uppfyllt alla sina skyldigheter vid användning av trailern i 
enlighet med hyresavtalet, de allmänna villkoren och de särskilda villkoren nedan. Tire Cover inkluderar även 
installationskostnader och vägassistans i Europeiska unionens medlemsstater samt i Norge och Schweiz. 
  
Det maximala beloppet som täcks per enskild händelse är 1 200 EUR.  
  
Tire Cover omfattar inte: 

1. Punkteringar, sprickor eller andra skador som uppstått till följd av utslitna däck. Däck anses vara 
utslitna om mönsterdjupet är mindre än 2 mm (för Norge: mindre än 5 mm). Hyrestagaren måste 
informera PNO gällande användning av trailrar i Norge under vintermånaderna eftersom Norge har ett 
obligatoriskt krav på minst 3 mm mönsterdjup under sommaren och 5 mm under vintern. 
 

2. Punkteringar, sprickor eller andra skador på däcken som orsakats på grund av bristfälligt underhåll, 
för lågt eller för högt lufttryck, användning av trailern med en nyttolast som överskrider trailerns 
tillåtna totala viktkapacitet, missbruk av trailern, samt överträdelse av hyrestagarens skyldigheter 
enligt PNO:s allmänna villkor. 
 

3. Körning utanför allmän väg eller andra vägnät som inte är lämpliga för normal användning, såsom, 
men inte begränsat till, terräng och soptippar. 
 

4. Stöld eller annan förlust av fälgar eller däck. 
 

5. Skador på resten av trailern som orsakats av däckskador. 
 

6. Däckreparationer som utförts av hyrestagaren utan PNO:s föregående skriftliga godkännande. 
 

7. Grov oaktsamhet eller allmänt felaktig användning. 
 

8. Eventuella skador under eller till följd av användning av trailern utanför länder som deltar i systemet med 
gröna-kort-byråer. 
 

9. Eventuella skador som direkt eller indirekt uppstår från naturliga störningar, naturkatastrofer, krig eller 
krigsliknande åtgärder, åsidosättande av neutralitet, inbördeskrig, uppror, andra typer av oroligheter, 
åtgärder för att förhindra ovannämnda aktiviteter, alla typer av kärnkraftsolyckor eller 
kärnkraftsaktivitet i allmänhet, samtliga åtgärder som vidtagits av en regering eller annan statlig aktör. 
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PNO ska genomföra reparationerna för eventuella skador som omfattas av Tire Cover och besluta vilken 
verkstad som ska utföra reparationerna. Hyrestagaren är inte berättigad att kontakta en verkstad eller att 
godkänna arbetet som utförts i en verkstad å PNO:s vägnar. 

 
Om uthyrarens kostnader över en period om sex månader överskrider 75 % av premien för samma period har 
uthyraren rätt, men en månads varsel, att föreslå en ökning av hyrestagarens premie. Förslaget träder i kraft om 
hyrestagaren underlåter sig att lämna in en skriftlig invändning inom perioden av en månad. Om hyrestagaren 
invänder mot uthyrarens förslag har uthyraren rätt att avsluta Tire Cover med en månads uppsägningstid. 
Prisökningen eller uppsägningen av Tire Cover påverkar inte andra villkor. 

 
FULL COVER             

 
Genom att teckna Full Cover erhåller hyrestagaren fullkomligt skydd med täckning från två täckningspaket:  

•    Casco Cover Premium 

•    Tire Cover 

Vidare inkluderar Full Cover bogsering eller vägassistans av trailern vid platsen för skadan eller olyckan, och 
transport av trailern till närmaste auktoriserad verkstad. PNO beslutar vilken tjänsteleverantör som 
tillhandahåller bogsering, vägassistans eller transport av trailern och omfattningen av arbetet. 

 
Full Cover har samma begränsningar i täckning som Casco Cover Premium och Tire Cover. Utöver detta omfattar 
Full Cover inte: 

1. Assistans-, motorstopps- och servicekostnader som uppstår till följd av bristande underhåll. 
2. Följdskador av alla typer. 
3. Förlust av delar eller tillbehör som medföljer trailern. 

 
PNO ska genomföra reparationerna för eventuella skador som omfattas av Full Cover och själv besluta vilken 
verkstad som ska utföra reparationerna. Hyrestagaren är inte berättigad att kontakta en verkstad eller att 
godkänna arbetet som utförts i en verkstad å PNO:s vägnar. 
 
Om uthyrarens kostnader över en period om sex månader överskrider 75 % av premien för samma period har 
uthyraren rätt, men en månads varsel, att föreslå en ökning av hyrestagarens premie. Förslaget träder i kraft om 
hyrestagaren underlåter sig att lämna in en skriftlig invändning inom perioden av en månad. Om hyrestagaren 
invänder mot uthyrarens förslag har uthyraren rätt att avsluta Full Cover med en månads uppsägningstid. 
Prisökningen eller uppsägningen av Full Cover påverkar inte andra villkor. 
 
 

NORWAY TIRE SERVICE            
Genom att teckna servicealternativet Norway Tire Service får hyrestagaren rätt att byta trailerns däck enligt 
norska lagkrav: 3 mm mönsterdjup under sommaren och 5 mm under vinterperioden (16 oktober till 30 april). 
Läs mer: https://www.vegvesen.no/en/vehicles/professional-transport/tyres-and-chains/tyres-on-heavy-
vehicles/ 
 
 

Tillämplig lagstiftning och domstol         
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För täckningsavtal med PNO Danmark A/S: 
Täckningsavtalet och dessa villkor regleras av och ska tolkas enligt dansk lag.  
Tvister som uppstår till följd av eller i anslutning till täckningsavtalet eller de allmänna villkoren, inklusive tvister 
som rör tolkning, existens och giltighet av täckningsavtalet, ska avgöras i dansk domstol. I händelsen att 
hyrestagaren och uthyraren inte kan komma överens om en relevant domstol ska tvister avgöras i Köpenhamns 
tingsrätt som första instans.  
För täckningsavtal med PNO Sverige AB: 
Täckningsavtalet och dessa villkor regleras av och ska tolkas enligt svensk lag.  
Tvister som uppstår till följd av eller i anslutning till täckningsavtalet eller de allmänna villkoren, inklusive tvister 
som rör tolkning, existens och giltighet av täckningsavtalet, ska avgöras i svensk domstol. I händelsen att 
hyrestagaren och uthyraren inte kan komma överens om en relevant domstol ska tvister avgöras i Helsingborgs 
tingsrätt som första instans.  
För täckningsavtal med PNO Norge AS: 
Täckningsavtalet och dessa villkor regleras av och ska tolkas enligt norsk lag. 
Tvister som uppstår till följd av eller i anslutning till täckningsavtalet eller de allmänna villkoren, inklusive tvister 
som rör tolkning, existens och giltighet av täckningsavtalet, ska avgöras i norsk domstol. I händelsen att 
hyrestagaren och uthyraren inte kan komma överens om en relevant domstol ska tvister avgöras i Oslos tingsrätt 
som första instans.  
För täckningsavtal med PNO Nederland BV: 
Täckningsavtalet och dessa villkor regleras av och ska tolkas enligt nederländsk lag. 
Tvister som uppstår till följd av eller i anslutning till täckningsavtalet eller de allmänna villkoren, inklusive tvister 
som rör tolkning, existens och giltighet av täckningsavtalet, ska avgöras i nederländsk domstol. I händelsen att 
hyrestagaren och uthyraren inte kan komma överens om en relevant domstol ska tvister avgöras i Amsterdams 
tingsrätt som första instans.  
För täckningsavtal med PNO Deutschland Gmbh: 
Täckningsavtalet och dessa villkor regleras av och ska tolkas enligt tysk lag.  
Tvister som uppstår till följd av eller i anslutning till täckningsavtalet eller de allmänna villkoren, inklusive tvister 
som rör tolkning, existens och giltighet av täckningsavtalet, ska avgöras i tysk domstol. I händelsen att 
hyrestagaren och uthyraren inte kan komma överens om en relevant domstol ska tvister avgöras i Hamburgs 
tingsrätt som första instans.  
För täckningsavtal med PNO Finland Oy: 
Täckningsavtalet och dessa villkor regleras av och ska tolkas enligt finsk lag.  
Tvister som uppstår till följd av eller i anslutning till täckningsavtalet eller de allmänna villkoren, inklusive tvister 
som rör tolkning, existens och giltighet av täckningsavtalet, ska avgöras i finsk domstol. I händelsen att 
hyrestagaren och uthyraren inte kan komma överens om en relevant domstol ska tvister avgöras i Helsingfors 
tingsrätt som första instans.  
Hyresavtal med PNO Polska Sp. z o.o.: 
Täckningsavtalet och dessa villkor regleras av och ska tolkas enligt polsk lag.  
Tvister som uppstår till följd av eller i anslutning till täckningsavtalet eller de allmänna villkoren, inklusive tvister 
som rör tolkning, existens och giltighet av täckningsavtalet, ska avgöras i polsk domstol. Alla tvister ska lösas av 
behörig domstol i Poznan som första instans, såvida inte hyrestagaren och uthyraren kommer överens om annat. 
Utan hinder av föregående bestämmelse har uthyraren rätt att välja domstol med allmän behörighet som 
fastställs enligt tillämplig lagstiftning. 
 


