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Tillämplighet
Såvida de inte delvis eller helt avviker från hyresavtalet mellan hyrestagaren och uthyraren är dessa allmänna villkor (”allmänna villkor”) tillämpliga
på och utgör en integrerad del av hyresavtalet.
Dessa allmänna villkor ska tillämpas oavsett om den hyrda trailern ägs av uthyraren eller en tredje part.
Dessa allmänna villkor ska, där det är relevant, tillämpas för att omfatta avtal som ingåtts mellan hyrestagaren och uthyraren, dock underordnat de
tillämpliga särskilda allmänna villkoren för täckningsavtalet, jämför paragraf 11.2.
Definitioner och tolkning
Såvida inte hyresavtalet (och/eller ett täckningsavtal om sådant ingåtts) tillämpar utnyttjade definitioner som avviker med det som anges nedan, är
följande definitioner tillämpliga på:
- "Tillåtna korrosiva material” innebär de material som listas i grupp 4 och 9 i det europeiska direktivet om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR) (del 3 av listan över farligt gods).
- ”Farliga material” innebär material som listas i transporthandboken för farliga material som emellanåt kan ändras.
- ”Hyrestagare” innebär hyrestagaren under hyresavtalet med uthyraren.
- ”Uthyrare” innebär PNO som uthyrare enligt hyresavtalet med hyrestagaren.
- ”Normalt förhållande” innebär att trailern måste efterleva aktuella trafiksäkerhetsbestämmelser och att den ska returneras för ytterligare
uthyrning utan att särskilda reparationer behöver utföras.
- ”Hyresavtal” innebär avtalet som rör uthyrning av trailer som ingåtts mellan hyrestagaren och uthyraren och till vilket dessa allmänna villkor
tillämpas, jämför paragraf 1. Referens till ”hyresavtalet” innebär samtliga avtal, både skriftliga och muntliga, inklusive
offert/orderbekräftelse/utfärdade dokument etc. om inget formellt hyresavtal ingåtts mellan hyrestagaren och uthyraren.
- ”Hyresdag” hänvisar till varje påbörjad kalenderdag.
- ”Hyresavgift” innebär avgiften för att hyra trailern som överenskommits i hyresavtalet mellan hyrestagaren och uthyraren.
- ”Trailer” innebär den trailer/de trailrar som hyrs av hyrestagaren under hyresavtalet med uthyraren, inklusive delar och tillbehör samt sådana delar
och tillbehör som kan komma att läggas till eller installeras vid ett senare datum.

2.2 Uttryck såsom ”inklusive” och liknande uttryck innebär ”inklusive, men inte begränsat till”.
2.3 Ord i singular inkluderar plural och vice versa.
2.4 Rubrikerna i hyresavtalet och dessa allmänna villkor är enbart avsedda för vägledande syften och har ingen juridisk påverkan på förståelsen eller
tolkningen av bestämmelserna i avtalet och/eller de allmänna villkoren.
2.5 När en hänvisning görs till hyresavtalet ska den inkludera dessa allmänna villkor.
2.6 I händelse av avvikande mellan hyresavtalet och dessa allmänna villkor ska hyresavtalet ges företräde.
3.0 Hyresperiod och hyresavgift
3.1 Hyresperioden börjar på det datum som specificeras i hyresavtalet och hyresperioden slutar på det upphörandedatum som specificeras i hyresavtalet,
förutsatt att ett meddelande om avslutande har lämnats in av hyrestagaren i god tid, jämför paragraf 3.6 nedan, och att hyrestagaren har meddelat
uthyraren om återlämnande av trailern, jämför paragraf 3.7 nedan. Om inget upphörandedatum specificeras i hyresavtalet, eller om uthyrare finner
anledning för avslutande under hyresperioden, avslutas hyresperioden i enlighet med paragraf 12 och 13 nedan. Oberoende av ovannämnda ska
hyresperioden aldrig anses ha upphört – och därmed att hyresavgiften (plus eventuellt ytterligare tilläggsavgifter som anges i paragraf 3.8) ska betalas
– förrän trailern återlämnats, jämför paragraf 13 nedan, och uthyraren har meddelats om återlämnandet av trailern, jämför paragraf 3.6 nedan.
3.2 I händelsen av en nödsituation som beror på yttre omständigheter som innebär en ökning av kostnaderna som uthyraren ådragit sig, har uthyraren,
före utgången av hyresperioden, rätt att höja hyresavgiften som överenskommits under hyresavtalet med ett belopp som motsvarar de ökade
kostnaderna. Detta inkluderar också kostnadsökningar till följd av lagändringar.
3.3 Hyresavgiften ska gälla och betalas av hyrestagaren från upphämtningsdatumet som anges i hyresavtalet. Om en ändring av upphämtningsdatumet
begärs av hyrestagaren ska en sådan begäran meddelas till uthyraren senast vid 12.00 på det angivna upphämtningsdatumet, eftersom hyresavgiften
annars tillämpas oberoende av den faktiska tiden och det faktiska datumet för upphämtande.
3.4 Såvida inget annat överenskommits börjar hyresavtalet gälla inte senare än 7 dagar efter att hyrestagaren har meddelats av uthyraren att trailern är
redo att hämtas upp.
3.5 När trailern hämtas upp måste hyrestagaren meddela uthyraren för att motta ett utcheckningsdokument och signera detta. Om ett
utcheckningsdokument inte mottas och signeras av hyrestagaren godkänner hyrestagaren incheckningsdokumentet som uthyraren skapar när trailern
returneras.
3.6 Trots att hyresavtalet har ett upphörandedatum kommer avtalet att fortsätta efter detta datum såvida hyrestagaren inte meddelar uthyraren i god
tid att hyresavtalet ska avslutas. Meddelandet måste lämnas inom den angivna meddelandeperioden som anges i hyresavtalet. Om ingen
meddelandeperiod anges i hyresavtalet ska en meddelandeperiod om 3 månader fram till upphörandedatumet för hyresperioden eller den efterföljande
hyresperioden tillämpas. Om hyresavtalet fortsätter efter upphörandedatumet sker detta på D2D-villkor, jämför paragraf 3.7, och med samma
meddelandeperiod som den ursprungliga hyresperioden. För att undvika missförstånd har hyrestagaren under inga omständigheter rätt att avsluta
hyresavtalet med ett meddelande om ett tidigare datum än hyresavtalets upphörandedatum.
3.7 Om hyresavtalet inte har ett upphörandedatum (dvs. D2D-kontrakt) kan hyresavtalet avslutas av hyrestagaren förutsatt att hyrestagaren meddelar
uthyraren i god tid. Meddelandet måste lämnas inom den angivna meddelandeperioden som anges i hyresavtalet. Om ingen meddelandeperiod anges i
hyresavtalet ska en meddelandeperiod om 3 månader gälla.
3.8 När trailern återlämnas vid antingen uthyrarens depå eller en i förväg avtalad/sedan utsedd plats, jämför paragraf 12.2 och 13.5, måste hyrestagaren
meddela uthyraren antingen personligen på kontoret, via telefon eller e-post. Oberoende av en rättmätig uppsägning av hyresavtalet från hyrestagarens
sida i enlighet med paragraf 3.6 upphör inte hyresperioden och hyrestagarens skyldighet att betala hyresavgiften förrän hyrestagaren har meddelat
uthyraren om återlämnandet av trailern, och paragraf 3.9 nedan gäller.
3.9 Om hyrestagaren i god tid har meddelat om uppsägning av hyresavtalet, jämför paragraf 3.6, men inte återlämnat trailern vid upphörandedatumet,
jämför paragraf 3.1, eller omedelbart efter uthyrarens uppsägning, jämför paragraf 12 och 13, har uthyraren rätt att återta trailern i sin ägo utan fördröjning.
Under tiden tills trailern åter är under uthyrarens kontroll och ägo ska hyresavtalet fortsätta gälla och hyresavgiften ska medföra en tilläggsavgift à
50 euro (plus moms) per dag. Den fortsatta betalningen av hyresavgiften och tilläggsavgiften på 50 euro (plus moms) per dag hindrar inte uthyrarens
rätt att hålla hyrestagaren ansvarig för ytterligare skador eller kostnader som uppstår till följd av att hyrestagaren inte återlämnar trailern enligt
överenskommelse på upphörandedatumet eller omedelbart efter att uthyraren sagt upp avtalet, såvida inte hyrestagaren entydigt kan bevisa att trailern
inte återlämnats på det överenskomna datumet för upphörande/omedelbart efter uppsägning på grund av omständigheter utom hyrestagarens kontroll.
3.10 Om hyresavtalet automatiskt förlängs, jämför paragraf 3.6, ökar hyresavgiften med 15 % såvida inget annat avtalats med hyrestagaren. Detta gäller
även på efterföljande förlängningar, vilket innebär att hyresavgiften ökar varje gång kontraktet förlängs såvida inget annat avtalas med hyrestagaren.
4.0 Leverans
4.1 Det är enbart hyrestagarens ansvar – och hyrestagaren garanterar – att personen som verkar för hyrestagaren/å dennas vägnar vid upphämtandet
och vid återlämnandet av trailern är uttryckligen och oåterkalleligt auktoriserad under ett separat avtal med hyrestagaren att hämta och återlämna
trailern, och att hyrestagaren är juridiskt bunden av alla handlingar eller utelämnanden som görs av personen som verkar å dess vägnar i förhållande till
hyresavtalet. Den uttryckliga och oåterkalleliga auktorisationen från hyrestagaren till personen som agerar å dess vägnar ska inkludera, bland annat,
den juridiska behörigheten att genomföra alla relevanta, nödvändiga uppgifter, såsom mottagande av trailern, verifiering av trailerns skick och andra
relevanta uppgifter. Vidare ansvarar hyrestagaren, eller personen som agerar å dess vägnar, för att inspektera trailern för att säkerställa att trailern
mottags i gott skick och att den fungerar. Eventuella möjliga skador och/eller fel på trailern måste meddelas till uthyraren på upphämtningsdatumet för
trailern. Om hyrestagaren, eller personen som agerar å dess vägnar, inte informerar uthyraren kommer skador eller fel på trailern att anses ha orsakats
av hyrestagaren (inklusive personen som agerar å dess vägnar) eller ha uppstått under perioden under vilken hyrestagaren är ansvarig för trailern.
5.0 Användning
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5.1 Det är hyrestagarens enskilda ansvar att säkerställa att trailern används på ett professionellt sätt och för de avsedda syftena och
enligt överenskommelsen i hyresavtalet. Trailern får endas användas på det sätt och för det syfte som trailern är designad för, vilket inkluderar att
trailern inte får lastas bortom dess maximala lastkapacitet, att lasten ska vara jämnt fördelad och att hyrestagaren inte lastar sådan last som kan skada
trailern eller leda till att den blir olämplig för att bära ytterligare last.
5.2 Trailern är antingen uthyrarens eller tredje parts egendom, jämför paragraf 18, och därmed har hyrestagaren ingen rätt att pantsätta eller överföra
trailern, inte heller har hyrestagaren rätt, utan uthyrarens föregående uttryckliga och skriftliga tillåtelse, att hyra ut eller låna ut trailern eller att göra
trailern tillgänglig för någon tredje part som inte är anställd av, auktoriserad av eller tjänstgör hos hyrestagaren.
5.3 Utan uthyrarens uttryckliga och skriftliga tillstånd har hyrestagaren inte tillåtelse att utföra ändringar på trailern eller att koppla bort några delar eller
anslutningar från den.
5.4 Hyrestagaren är ansvarig för trailern oavsett om trailern är ansluten till en lastbil eller inte.
5.5 Hyrestagaren har inte tillåtelse att transportera farliga material eller korrosiva material utöver de tillåtna korrosiva materialen.
5.6 Hyrestagaren ska säkerställa att lastbilen som drar trailern har ett giltigt grönt kort och ansvarar för att säkerställa att trailern enbart får användas i
länder som deltar i systemet med gröna-kort-byråer. Uthyraren har rätt att spåra trailern via en installerad GPS-enhet eller liknande digital lösning för
att bekräfta att hyrestagaren efterlever sina skyldigheter under denna paragraf 5.6.
5.7 Oavsett paragraf 5.6 får hyrestagaren inte använda trailern i områden där det är – eller finns risk för – krig, krigsliknande åtgärder, åsidosättande av
neutralitet, inbördeskrig, uppror, andra typer av oroligheter, åtgärder för att förhindra ovannämnda aktiviteter, kärnkraftsolyckor eller annan onormal
kärnkraftsaktivitet, naturliga störningar eller naturkatastrofer och liknande händelser.
6.0 Underhåll/inspektioner
6.1 Hyrestagaren måste alltid säkerställa att trailern hålls i gott skick och att den fungerar korrekt. Vidare måste hyrestagaren uppfylla de krav som gäller
enligt lagar, förordningar och bestämmelser gällande trailerns skick och trafiksäkerhet. I händelsen att delar eller utrustning på trailern behöver bytas
får hyrestagaren enbart ersätta dessa med originaldelar. Byte med andra reservdelar eller -utrustning får enbart utföras med uthyrarens föregående
uttryckliga och skriftliga tillstånd.
6.2 Uthyraren har rätt att utföra inspektioner av, reparationer på eller byte av trailern, om nödvändigt, när som helst under hyresperioden och
hyrestagaren är skyldig att rimligen göra trailern tillgänglig för uthyraren vid den adress som angetts av hyrestagaren i hyresavtalet eller annan adress
som överenskommits i efterhand. Hyrestagaren ska även tillåta uthyraren att komma åt trailern inom den lämpliga tidsramen för att utföra
inspektionerna och kontrollerna av trailern som är nödvändiga enligt myndigheternas krav.
6.3 Det periodiska underhållet av trailern ska utföras av hyrestagaren, men hyrestagaren är skyldig att följa och efterleva de datum och tider som
fastställts av uthyraren för underhåll och inspektioner. Om hyrestagaren inte efterlever dessa fastställda datum och tider för underhåll kommer hela
ansvaret och underhållsplikten för trailern att omedelbart överföras till hyrestagaren, inklusive kostnader kopplat till detta.
7.0 Reparationer/däck
7.1 Hyrestagaren måste alltid be om uthyrarens tillstånd innan reparationer och åtgärdande av fel eller skador på trailern utförs.
7.2 Om hyrestagaren kan bevisa att trailerdelar är slitna eller gått sönder till följd av normalt slitage, eller att trailern hade dolda fel vid tiden för
sammanfattningen av hyresavtalet vilka inte kunde eller inte nödvändigtvis borde ha upptäckts av hyrestagaren under dennas inspektion av trailern,
jämför paragraf 4.1, kommer uthyraren att vara ansvarig för de direkta reparationskostnaderna som uppstår till följd av detta. Uthyraren är dock inte
ansvarig för eventuella kostnader för reparationer som har utförts utan uthyrarens föregående godkännande. Godkännande från uthyraren för utförande
av vissa reparationer innebär inte i sig att uthyraren accepterar att ansvara för att ta sig an kostnader kopplade till sådana reparationer. Hyrestagaren
är skyldig att betala hyresavgiften för trailern under den period när trailern repareras, men hyresavgiften behöver inte betalas under perioden när trailern
repareras om sådana reparationer ska betalas av uthyraren i enlighet med denna paragraf 7.2, men sådant undantag för betalning av hyresavgiften
under reparationsperioden är alltid föremål för att uthyraren inte har tillhandahållit en ersättningstrailer i utbyte.
7.3 Även om uthyraren måste reparera defekter eller skador på trailern och bära de direkta kostnaderna för sådan reparation, jämför paragraf 7.2, ger
detta inte hyrestagaren rätten att avsluta hyresavtalet.
7.4 Hyrestagaren kommer att debiteras sådant däck- och bromsbeläggsslitage som överskrider normalt slitage. I de fall när däcken måste roteras på
grund av andra anledningar utöver normalt slitage, t.ex. punktering, kollaps, mönsterslitage etc., ska hyrestagaren betala för servicekostnaderna och
kostnaden för nya däck per skadad mm. Kostnaden beräknas per återstående mm av mönsterdjupet, från det nya däcket ner till det lokala
mönsterdjupskravet. Detsamma gäller för nya eller andrahandsdäck som måste ersättas av hyrestagaren på grund av att däcket/däcken totalförstörts
under hyresperioden.
8.0 Skador/fel/förluster
8.1 Såvida inte paragraf 7.2 gäller ska hyrestagaren betala för kostnader för reparationer av trailern och förlorade delar eller utrustning som behöver bytas
ut.
8.2 I händelsen att trailern förloras, skadas i sin helhet, blir stulen, beslagtagen eller konfiskerad är hyrestagaren skyldig att betala hyresavgiften för
trailern tills ett belopp motsvarande trailerns marknadsvärde – beräknat från tiden för när händelsen ägde rum – har betalats till uthyraren. Dock ska
hyrestagaren i samtliga fall betala en minsta hyresavgift som beräknas baserat på 30 dagar från tiden för när händelsen ägde rum. Om trailern återfinns
eller släpps fri ska hyrestagaren betala hyresavgiften fram till tidpunkten när trailern återlämnas till uthyraren, jämför paragraf 3 och 13, som om händelsen
aldrig inträffat.
8.3 Hyrestagaren ska till fullo ersätta uthyraren för eventuella skador eller förluster som uppstått till följd av en total eller delvis förlust av trailern eller
skador därtill. Hyrestagarens ersättningsskyldighet gäller oavsett förlustens eller skadans natur. Den senare gäller dock inte om hyrestagaren otvetydigt
kan bevisa att orsaken för skadorna eller förlusterna som uppstått orsakades av fel eller försumlighet från uthyrarens sida.
8.4 Om sådana händelser som listas i paragraf 8.2 uppstår måste uthyraren – i största möjliga utsträckning – förse hyrestagaren med en ersättningstrailer
på samma villkor som trailern under hyresavtalet, vilken totalförstördes, blev stulen etc.
9.0 Skatter
9.1 Alla skatter, avgifter, böter, tullavgifter och andra avgifter som ska erläggas på grund av användning eller besittning av trailern ska betalas av
hyrestagaren. I händelsen att sådana kostnader eller avgifter debiteras uthyraren har uthyraren rätt att underdebitera hyrestagaren för omkostnaden
tillsammans med administrativa avgifter kopplade till sådan underdebitering. Sådan underdebitering förfaller till betalning omedelbart.
10.0 Försäkring
10.1 Hyrestagaren är skyldig att på egen bekostnad säkerställa att trailern kommer att vara och är försäkrad hos en rekommenderad försäkringsmäklare
för risk för stöld, förlust eller skador, inklusive risk för krig. Försäkringsbeloppet ska vara ett belopp som motsvarar marknadsvärdet för trailern och
inkludera omfattning av tredje parts ansvar. I alla andra avseenden måste försäkringen motsvara gängse handelsvillkor.
10.2 Hyrestagaren ska betala försäkringspremien i tid. Dessutom måste hyrestagaren säkerställa att uthyraren anges som förmånstagaren i
försäkringsvillkoren.
10.3 På begäran av uthyraren är hyrestagaren skyldig att uppvisa försäkringsavtalet och kvitto på betalning av försäkringen.
11.0 PNO Cover Agreements
11.1 Om hyrestagaren inte efterlever sina skyldigheter att försäkra trailern i enlighet med paragraf 10 har uthyraren rätt att teckna ett täckningsavtal å
hyrestagarens vägnar och på hyrestagarens bekostnad. Hyrestagaren kan välja att inte försäkra trailern enligt vad som föreskrivs i paragraf 10, men i
detta fall är hyrestagaren skyldig att teckna ett täckningsavtal via uthyraren för att efterleva sin skyldighet att alltid säkerställa att trailern alltid är korrekt
försäkrad.
11.2 Villkoren för täckningsavtalen hittas i PNO Cover Agreements (www.pnorental.com/PNO-Cover-agreements).
11.3 Även om ett försäkringsärende öppnas av uthyrarens försäkringsbolag ska hyresavgiften under hyresavtalet alltid betalas av hyrestagaren till
uthyraren fram till tidpunkten när försäkringsärendet är avslutat och kompensation har betalats till uthyraren. Dock kan hyrestagarens skyldighet att
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betala hyresavgiften till uthyraren inte överskrida en period om 30 dagar efter att skadeståndsanspråket har lämnats in.
12.0 Avslutande av hyresavtalet
12.1 Uthyraren är berättigad att omedelbart avsluta hyresavtalet om hyrestagaren:
– Underlåter sig att betala ett utestående belopp under hyresavtalet, täckningsavtalet eller något annat hyresavtal eller annat kontrakt mellan
hyrestagaren och uthyraren.
– Underlåter sig att observera och efterleva någon av sina skyldigheter under hyresavtalet, täckningsavtalet eller något annat hyresavtal eller annat
kontrakt mellan hyrestagaren och uthyraren.
– Begränsar eller på annat sätt utsätter uthyrarens rättigheter eller intressen för fara under hyresavtalet, täckningsavtalet eller något annat
hyresavtal eller annat kontrakt mellan hyrestagaren och uthyraren.
– Ingår ackord med sina borgenärer, eller om konkurs eller företagsrekonstruktion påbörjas mot hyrestagaren, dock under förutsättning att
konkursboet – på uthyrarens begäran – inte bekräftar hyresavtalet inom 5 kalenderdagar från uthyrarens begäran, ska hyresavtalet anses avslutat
vid utgången av 5-dagarsperioden om ingen bekräftelse lämnas från konkursboet. Om hyresavtalet bekräftas av konkursboet ska bekräftelsen
inkludera dessa allmänna villkor och täckningsavtalet (om överenskommet). Om konkursboet använder eller på annat sätt gör sig av med trailern
efter att konkursen eller företagsrekonstruktionen har påbörjats ska konkursboet anses ha bekräftat hyresavtalet.
12.2 Vid avslutande av hyresavtalet enligt paragraf 12.1 ska hyrestagaren omedelbart återlämna trailern till uthyrarens adress eller annan
överenskommen plats eller plats utsedd av uthyraren. I sådant fall är uthyraren berättigad att ta trailern i besittning på hyrestagarens bekostnad.
Hyrestagaren ska ersätta uthyraren för eventuella och samtliga kostnader som uppstått till följd av beslagtagning och förvaring av trailern.
Skadeersättning enligt vad som anges i paragraf 16 nedan gäller där det är tillämpligt.
12.3 Hyrestagaren kan inte avsluta hyresavtalet förrän upphörandedatumet, jämför paragraf 3 inklusive relevanta underparagrafer. Om kontraktet gäller
efter D2D-villkor kan kontraktet avslutas med relevant meddelandeperiod, jämför paragraf 3.6.
13.0 Återlämning av trailern
13.1 Trailern måste återlämnas i normalt skick och i det skick den var vid upphämtningsdatumet, jämför paragraf 4, med undantag för normalt slitage.
Bedömning av skicket på den återlämnade trailern baseras på dokumentet PNO Return Conditions (www.pnorental.com/pno-return-conditions).
Kostnader för tvätt av trailern kan debiteras hyrestagaren om trailern inte återlämnas i omedelbart återuthyrningsbart skick. Om trailern inte är komplett
när den återlämnas, delar och utrustning är skadade eller saknas (inklusive trailerdokument), upphör inte skyldigheten att betala hyresavgiften förrän
trailern har reparerats och/eller de saknade artiklarna har återlämnats eller ersatts. Kostnaden för reparationer och ny utrustning betalas av
hyrestagaren, med undantag för kostnader som uthyraren är ansvarig för under paragraf 7 ovan.
13.2 Vid återlämnandet av trailern till uthyrarens depå ska hyrestagaren, eller personen som återlämnar trailern å hyrestagarens vägnar, upprätta en
inspektionsrapport över trailerns skick. Det är enbart hyrestagarens ansvar – och hyrestagaren garanterar – att personen som verkar för hyrestagaren/å
dennas vägnar vid återlämnandet av trailern är uttryckligen och oåterkalleligt auktoriserad att återlämna trailern under ett separat avtal med
hyrestagaren, och att hyrestagaren är juridiskt bunden av alla handlingar eller utelämnanden som görs av personen som verkar å dess vägnar i detta
sammanhang. Följaktligen är hyrestagaren bunden av inspektionsrapporten som upprättats och signerats av personen som återlämnar trailern i dess
ställe/å dess vägnar som om inspektionsrapporten upprättats och signerats av hyrestagaren själv.
13.3 Om trailern inte återlämnas under vanliga arbetstider förblir trailern hyrestagarens ansvar fram tills uthyraren faktiskt mottagit trailern. Trailern ska
inte anses återlämnad innan uthyraren har signerat inchecknings-/utcheckningsdokumentet.
13.4 Hyrestagaren har inte rätt att avsluta hyresavtalet tidigare och återlämna trailern när som helst under hyresperioden.
13.5 Såvida inte uthyraren utser en annan återlämningsplats för trailern måste trailern återlämnas på samma depå där den hämtades upp eller –
alternativt – till uthyrarens depå om platsen inte är densamma som upphämtningsdepån. Om trailern inte returneras i enlighet med detta kan uthyraren
kräva ersättning för transportkostnaderna som uppstår till följd av transport av trailern från depån/platsen där återlämningen gjordes och till depån från
vilken trailern ursprungligen hämtades upp eller skulle ha återlämnats till.
14.0 Skadeersättning
14.1 Hyrestagaren ska ersätta och hålla uthyraren skadelös från eventuella anspråk som tredje part kan väcka mot uthyraren i samband med användningen
av trailern i dess vidaste betydelse från tidpunkten när trailern lämnar uthyrarens depå och hyresavtalet börjar fram till tidpunkten när den återlämnas
till uthyraren i enlighet med villkoren som anges i paragraf 13.
14.2 Hyrestagaren ska betala alla utgifter och kostnader som uthyraren ådrar sig för att försvara eller göra gällande sina rättigheter under hyresavtalet
och täckningsavtalet samt eventuella andra hyresavtal eller kontrakt mellan hyrestagaren och uthyraren eller ett av företagen i uthyrarens företagsgrupp.
15.0 Undantag från och begränsning av ansvar
15.1 Om inget annat uttalat överenskommits i hyresavtalet är uthyraren undantagen ansvar för:
– Skador på grund av uppenbara eller dolda fel i trailern oavsett hur dessa fel har uppstått, inklusive skador på eller förlust av last som var eller har
varit på eller i trailern, med undantag för skador eller förlust som orsakats till följd av avsikt eller grov oaktsamhet från uthyrarens sida.
– Skador eller förluster på grund av att trailern blir stulen, förloras, skadas, beslagtas eller konfiskeras, inklusive förlorat eller skadat gods som fanns eller
har funnits i eller på trailern, till följd av statlig åtgärd eller åtgärd av något slag som saknas och/eller tillämpas för ansökan om ett tillstånd som har inte gjorts
inom den föreskrivna tiden.
15.2 Uthyraren ska under inga omständigheter vara ansvarig för indirekta förluster.
15.3 Om uthyraren tvingas betala ett belopp för att kompensera skador eller förluster som hyrestagaren ådragit sig kan detta belopp aldrig överstiga
försäkringsvärdet för utrustningen vid tiden för den särskilda händelsen.
16.0 Säkerhet och ränta
16.1 Uthyraren har rätt att när som helst under hyresperioden kräva godtagbara säkerheter från hyrestagaren för att hyrestagarens säkerställda
skyldigheter gentemot uthyraren ska fullgöras fullt ut.
16.2 Om hyresavgiften eller något annat belopp som förfaller under hyresavtalet eller täckningsavtalet inte betalas av hyrestagaren på förfallodatumet
ska hyrestagaren anses, utan att föregående meddelande krävs, släpa efter. Från och inklusive förfallodatumet har uthyraren rätt att kräva och applicera
en ränta på 1,5 % på månadsbasis på det utestående beloppet som ska betalas av hyrestagaren, samt administrativa kostnader kopplade till hyrestagarens
underlåtenhet att betala det utestående beloppet.
17.0 Finansiering
17.1 Hyrestagaren är medveten om att uthyraren använder ett finansieringsföretag för att finansiera köp eller leasing av trailrar där de hyrda trailrarna
kan antingen vara köpa genom en hyrköpsplan, som är föremål för finansieringsföretagets rätt till återtagande, eller leasad från ägaren av trailern i fråga.
17.2 I fall där uthyraren har finansierat trailern via hyrköp gäller följande: Hyrestagaren samtycker till att finansieringsföretaget har rätt att, utan ansvar,
omedelbart återta trailern från hyrestagaren förutsatt att finansieringsföretaget äger trailern enligt ett hyrköpavtal med uthyraren eller har rätt till detta
under gällande lag.
17.3 I fall där uthyraren har finansierat trailern via leasing gäller följande: Hyrestagaren samtycker till att finansieringsföretaget har rätt att, utan ansvar,
omedelbart återta den leasade trailern om uthyraren inte efterlever sina avtalsenliga skyldigheter gentemot finansieringsföretaget, inklusive om
uthyraren går i konkurs, eller om andra förhållanden förekommer där finansieringsföretaget har rätt att avsluta sitt leasingavtal med uthyraren med
omedelbar verkan och återta den leasade trailern.
17.4 Om finansieringsföretaget återtar trailern på grund av uthyrarens uteblivna betalningar till finansieringsföretaget har hyrestagaren rätt att betala
skuldbeloppen å uthyrarens vägnar och dra av dessa från hyrestagarens hyresavgift under hyresavtalet med uthyraren.
18.0 Överföring
18.1 Uthyraren har, enligt obligatoriska skyldigheter under gällande lag, rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter under hyresavtalet till en tredje
part.
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19.0 Datasekretess
19.1 Uthyraren och dess gruppföretag kan behandla personuppgifter om hyrestagaren, hyrestagarens anställda, representanter eller andra personer
som agerar å hyrestagarens vägnar, för vilka uthyraren och uthyrarens företagsgrupp är personuppgiftsansvarig. Använd denna länk för att läsa vår
integritetspolicy www.pnorental.com/privacy
20.0 Övrigt
20.1 Uthyraren har rätt att samla in alla data från system/enheter som är anslutna till trailern, inklusive men inte begränsat till, GPS, Telematic, OIT eller
liknande enheter. Uthyraren samlar inte in personuppgifter via systemen/enheterna som är anslutna till trailern. Uthyraren kan använda insamlade
data för alla syften i dess hyresverksamhet, inklusive, men inte begränsat till, underhållsplanering och för att bevisa anspråk mot hyrestagaren, t.ex.
på grund av felaktig användning av trailern, försummat underhåll etc.
21.0 Lagval och val av domstol
Hyresavtal med PNO Danmark A/S:
21.1 Hyresavtalet och de allmänna villkoren regleras av och ska tolkas enligt dansk lag.
21.2 Tvister som uppstår till följd av eller i anslutning till hyresavtalet eller de allmänna villkoren, inklusive tvister som rör tolkning, existens och giltighet
av hyresavtalet, 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.
Hyresavtal med PNO Sverige AB:
21.3 Hyresavtalet och de allmänna villkoren regleras av och ska tolkas enligt svensk lag.
21.4 Tvister som uppstår till följd av eller i anslutning till hyresavtalet eller de allmänna villkoren, inklusive tvister som rör tolkning, existens och giltighet
av hyresavtalet, 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.
Hyresavtal med PNO Norge AS:
21.5 Hyresavtalet och de allmänna villkoren regleras av och ska tolkas enligt norsk lag.
21.6 Tvister som uppstår till följd av eller i anslutning till hyresavtalet eller de allmänna villkoren, inklusive tvister som rör tolkning, existens och giltighet
av hyresavtalet, 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.
Hyresavtal med PNO Nederland BV:
21.7 Hyresavtalet och de allmänna villkoren regleras av och ska tolkas enligt nederländsk lag.
21.8 Tvister som uppstår till följd av eller i anslutning till hyresavtalet eller de allmänna villkoren, inklusive tvister som rör tolkning, existens och giltighet
av hyresavtalet, 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.
Hyresavtal med PNO Deutschland Gmbh:
21.9 Hyresavtalet och de allmänna villkoren regleras av och ska tolkas enligt tysk lag.
21.10 Tvister som uppstår till följd av eller i anslutning till hyresavtalet eller de allmänna villkoren, inklusive tvister som rör tolkning, existens och giltighet
av hyresavtalet, 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.
Hyresavtal med PNO Finland Oy:
21.11 Hyresavtalet och de allmänna villkoren regleras av och ska tolkas enligt finsk lag.
21.12 Tvister som uppstår till följd av eller i anslutning till hyresavtalet eller de allmänna villkoren, inklusive tvister som rör tolkning, existens och giltighet
av hyresavtalet, 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.:
21.13 Hyresavtalet och de allmänna villkoren regleras av och ska tolkas enligt polsk lag.
21.14 Tvister som uppstår till följd av eller i anslutning till hyresavtalet eller de allmänna villkoren, inklusive tvister som rör tolkning, existens och giltighet
av hyresavtalet, 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.
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