
AALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRAILERHYRA OCH TÄCKNINGSAVTAL
PNO FINLAND OY  (nedan "PNO" eller "Uthyraren")
Gäller från Maj 2020

1. Tillämplighet
1.1 Dessa Allmänna Villkor är tillämpliga på och utgör en del av Hyresavtalet, såvida de inte helt eller delvis avviker från Hyresavtalet mellan

Hyrestagaren och Uthyraren. Dessa Allmänna Villkor ska tillämpas oavsett om den hyrda Trailern ägs av Uthyraren eller en tredje part.
1.2 Dessa Allmänna Villkor ska i förekommande fall gälla för täckningsavtal som ingås mellan Hyrestagaren och Uthyraren
.
2. Definitioner och tolkning
2.1 Såvida inte Hyresavtalet (och/eller täckningsavtalet om avtalat) använder andra definitioner, är följande definitioner tillämpliga:
- "Farligt Gods" avser material som anges i transportmanualen för farligt gods vilken emellanåt uppdateras.
- "Hyra" avser avgiften för att hyra den Trailer som avtalats i Hyresavtalet mellan Hyrestagaren och Uthyraren.
- "Hyresavtal" avser avtalet om trailerhyra som ingåtts mellan Hyrestagaren och Uthyraren och på vilket dessa Allmänna Villkor är tillämpliga,

jfr. klausul 1. Hänvisning till ”Hyresavtalet” avser varje avtal, vare sig skriftligt eller muntligt, inklusive eventuell o�ert/orderbekräftelse/notis
etc., om inget formellt hyresavtal ingås mellan Hyrestagaren och Uthyraren.

- "Hyresdag" avser varje påbörjad kalenderdag.
- "Hyrestagare" avser hyrestagaren enligt Hyresavtalet med Uthyraren.
- "Normalt Skick" betyder att Trailern skall uppfylla gällande trafiksäkerhetsföreskrifter samt att den skall returneras för fortsatt uthyrning utan

att behöva genomgå särskilda reparationer.
- "Tillåtna Frätande Material" avser material som anges i grupperna 4 och 9 i den Europeiska överenskommelsen om internationell transport av

farligt gods på väg (ADR) (del 3 i listan över farligt gods).
- "Trailer" avser den/de Trailer(s) som uthyrts till Hyrestagaren enligt Hyresavtalet med Uthyraren, jämte samtliga delar och tillbehör inklusive

sådana delar och tillbehör som vid ett senare datum kan komma att inkluderas eller anbringas.
- "Uthyraren" avser PNO Sverige Aktiebolag som uthyrare enligt Hyresavtalet med Hyrestagaren.
2.2 Uttryck, såsom "inklusive" och liknande uttryck, avser "inklusive, men inte begränsat till".
2.3 Ord i singularis inkluderar pluralis och vice versa.
2.4 Rubrikerna i Hyresavtalet och dessa Allmänna Villkor är endast för vägledning och har ingen juridisk verkan på förståelsen eller tolkningen av

bestämmelserna i avtalet och/eller de Allmänna Villkoren.
2.5 När det hänvisas till Hyresavtalet ska det inkludera dessa Allmänna Villkor.
2.6 I händelse av avvikelse mellan Hyresavtalet och dessa Allmänna villkor ges Hyresavtalet företräde.

3.0 Hyresperiod och Hyra
3.1 Hyresperioden börjar från det datum som anges i Hyresavtalet och upphör på det datum som anges i Hyresavtalet. Om inget slutdatum

anges i Hyresavtalet, eller om det finns anledning till uppsägning under hyresperioden, upphör hyresperioden enligt klausul 13 och 14 nedan.
Oavsett vad som tidigare nämnts, skall hyresperioden aldrig betraktas som avslutad - och därmed måste Hyra (plus eventuellt tillägg så som
nämns i klausul 3.7) betalas – till dess att Trailern har återlämnats, jfr. klausul 14 nedan, och Uthyraren har meddelats om återlämningen av
Trailern, jfr. klausul 3.6 nedan.

3.2 Uthyraren äger rätt att före utgången av den i Hyresavtalet angivna hyresperioden höja den avtalade hyran vid uppkomsten av yttre
omständigheter som medfört en ökning av Uthyrarens kostnader med ett belopp motsvarande de ökade kostnaderna.

3.3 Hyran ska gälla och börjar debiteras Hyrestagaren senast från det avhämtningsdatum som är angivet i Hyresavtalet. Vid Hyrestagarens
önskemål om ändring till senare hämtningsdatum skall Uthyraren meddelas senast samma dag före kl. 12.00, eftersom Hyran annars gäller
oavsett tid och datum för avhämtning.

3.4 Hyresavtalet börjar senast 7 dagar efter att Uthyraren gett Hyrestagaren information om att Trailern är tillgänglig för avhämtning.
3.5 När Trailern avhämtas skall Hyrestagaren meddela Uthyraren för att få en utcheckningsförteckning och underteckna denna. Om en

utcheckningsförteckning inte tas emot och undertecknas av Hyrestagaren, accepterar Hyrestagaren den incheckningsförteckning som
Uthyraren utfärdar vid återlämnandet.

3.6 När Trailern återlämnas skall Hyrestagaren meddela Uthyraren om återlämnandet endera personligen på kontoret, via telefon eller e‐post.
Hyresperioden upphör först när Uthyraren blivit meddelad om återlämningen.

3.7 Om Hyrestagaren inte återlämnar Trailern på avtalat datum vid utgången av ett avtal avseende långtidshyra (12 månader eller längre) jfr.
klausul 3.1, eller omedelbart efter Uthyrarens uppsägning, jfr. klausulerna 13 och 14, förlängs Hyresavtalet automatiskt med en obestämd
efterföljande hyresperiod. Efter den ursprungliga hyresperiodens utgång, jfr. klausul 3.1, ska den dagliga standardtaxan påläggas en
tilläggsavgift om 50 euro (inklusive moms) per dag under den efterföljande hyresperioden fram till dess den upphör. Denna bestämmelse ska
inte påverka Uthyrarens rätt att kräva ersättning från Hyrestagaren för annan kostnad och skada som uppkommit i detta avseende, om inte
Hyrestagaren klart kan påvisa att den avtalade hyresperioden överskridits på grund av omständigheter utanför Hyrestagarens kontroll. Även
om Hyresavtalet ej är uppsägningsbart för Hyrestagaren kan Hyrestagaren ändå under den efterföljande hyresperioden, jfr. klausulerna 13.3
och 14.4, säga upp det förlängda hyresavtalet med 3 månaders uppsägningstid. Uthyraren kan säga upp det förlängda hyresavtalet med 3
dagars uppsägningstid till Hyrestagaren.

4.0 Leverans
4.1 Hyrestagaren ansvarar för – samt garanterar – att den person som företräder honom/henne vid mottagandet av Trailern vid hyresperiodens

början och vid återlämnandet av Trailern vid hyresperiodens slut, uttryckligen och oåterkalleligt är behörig enligt ett separat avtal med
Hyrestagaren att avhämta och återlämna Trailern, och Hyrestagaren bär juridiskt ansvar för alla handlingar eller underlåtenheter som utförs
av den person som företräder honom/henne i förhållande till Hyresavtalet. Det uttryckliga och oåterkalleliga godkännandet från
Hyrestagaren till den person som agerar för dennes räkning skall bland annat innehålla behörighet att utföra alla nödvändiga åtgärder, såsom
ut kvittering av Trailern, godkännande av Trailerns skick samt andra relevanta uppgifter. Dessutom ansvarar Hyrestagaren eller den person
som företräder honom/henne för att besiktiga Trailern, säkerställa att denna mottagits i gott och funktionsdugligt skick, samt för att
potentiella skador och fel har påtalats för Uthyraren vid mottagandet av Trailern. Om Hyrestagaren eller den person som företräder
honom/henne underlåter att informera Uthyraren om detta, skall skadorna eller felet på Trailern anses ha orsakats av Hyrestagaren (inklusive
den person som företräder honom/henne) eller anses ha inträ�at under den period under vilken Hyrestagaren ansvarar för Trailern.

5.0 Användning
5.1 Det åligger Hyrestagaren att tillse att Trailern används på ett fackmannamässigt sätt och för avsett ändamål enligt Hyresavtalet. Trailern får

endast användas på sådant sätt och för ett sådant ändamål för vilken Trailern skäligen är avsedd, vilket skall innefatta att Trailern ej belastas
utöver sin maximala lastkapacitet, att lasten skall vara jämnt fördelad och att Hyrestagaren ej lastar sådan last som kan skada Trailern eller
medföra att den inte längre kan transportera annat gods.

5.2 Eftersom Trailern är Uthyrarens eller tredje parts egendom, jfr. klausul 18, äger Hyrestagaren ej rätt att pantsätta eller överlåta Trailern.
Hyrestagaren äger inte heller rätt att utan uttryckligt och skriftligt medgivande från Uthyraren uthyra eller utlåna Trailern eller på annat sätt
ställa Trailern till förfogande för någon som icke är i Hyrestagarens tjänst.

5.3 Utan Uthyrarens föregående medgivande äger Hyrestagaren ej rätt att företaga några förändringar av Trailern eller avlägsna delar eller
tillbehör till Trailern.

5.4 Hyrestagaren ansvarar för Trailern oavsett om den är ihopkopplad med en lastbil eller ej.
5.5 Det är inte tillåtet för Hyrestagaren att transportera Farligt Gods eller frätande ämnen, med undantag för Tillåtna Frätande Material.



5.6 Hyrestagaren skall säkerställa att den lastbil som släpar Trailern har ett giltigt Grönt Kort och ansvarar för att säkerställa att Trailern bara
används inom länder som deltar i Gröna Kort-samarbetet. Uthyraren har rätt att spåra den uthyrda Trailern via installerad GPS-enhet eller
liknande digital lösning.

6.0 Underhåll/Besiktningar
6.1 Hyrestagaren skall vid varje tidpunkt och på egen bekostnad tillse att Trailern hålles i gott och funktionsdugligt skick. I samband härmed

skall Hyrestagaren uppfylla de krav som finns i lagar, förordningar och föreskrifter angående Trailerns skick och trafiksäkerhet.
Hyrestagaren skall i händelse av utbyte av delar eller utrustning i Trailern endast montera originaldelar. Utbyte med andra delar eller
utrustning får endast ske efter Uthyrarens uttryckliga och skriftliga medgivande.

6.2 Uthyraren äger rätt att med jämna mellanrum och på den adress, eller annan överenskommen adress, som angivits i Hyresavtalet av
Hyrestagaren besiktiga, reparera eller om så behövs byta ut Trailern. Hyrestagaren skall även göra det möjligt för Uthyraren att i rätt tid och
på erforderligt sätt utföra de besiktningar och kontroller som följer av myndighetsföreskrifter.

6.3 Det periodiska underhållet av Trailern ombesörjes av Uthyraren men Hyrestagaren är förpliktigad att följa de datum/tider som är fastställda
av Uthyraren för underhåll och besiktningar. Om Hyrestagaren inte följer de fastställda datumen/tiderna övergår det fulla ansvaret och
underhållet för Trailern omedelbart på Hyrestagaren.

6.4 Översyn och besiktning skall ske i Hyrestagarens egen verkstad om inget annat skriftligen avtalats med Uthyraren.

7.0 Reparationer/Däck
7.1 Hyrestagaren skall alltid hämta Uthyrarens medgivande innan Hyrestagaren reparerar felaktigheter eller skador på Trailern.
7.2 Om Hyrestagaren kan visa att delar har slitits ut eller gått sönder till följd av normalt slitage eller att Trailern var behäftad med felaktigheter

som inte kunde eller inte rimligtvis borde ha kunnat upptäckas vid undersökningen av Trailern jfr. klausul 4.1 då Hyresavtalet ingicks, skall
Uthyraren svara för de reparationskostnader som uppkommer på grund härav. Uthyraren är ej skyldig att ersätta sådana reparationer vilka
utföres utan Uthyrarens uttryckliga medgivande. Ett medgivande från Uthyraren att utföra vissa reparationer innebär ej ensamt att
Uthyraren påtar sig skyldighet att stå kostnaden. Hyrestagaren är skyldig att betala Hyra under tiden reparation av Trailern utförs, dock
skall Hyra ej utgå för den tid som skäligen åtgår för sådana reparationer vilka bör bekostas av Uthyraren enligt denna klausul 7.2. Vad som
stadgats i denna klausul 7.2 gäller ej om Uthyraren har tillhandahållit Hyrestagaren en utbytestrailer.

7.3 Omständigheten att Uthyraren skall reparera felaktigheter eller skador på Trailern, jfr. punkt 7.2, innebär inte att Hyrestagaren äger rätt att
säga upp Hyresavtalet, jfr. klausulerna 13.2 och 14.5 nedan.

7.4 Hyrestagaren skall debiteras sådant däck‐ och bromsbandsslitage som överstiger normalt slitage. I de fall däck måste bytas av annan orsak
än normalt slitage t.ex. punktering, motorstopp, skärskada etc., står Hyrestagaren för servicekostnaderna samt kostnaden för nya däck per
skadad mm. Kostnaden beräknas per återstående mm mönsterdjup, från nytt däck ned till 2 mm (utslitet däck). Samma beräkningsgrund
gäller för nytt eller begagnat däck som skall ersättas av Hyrestagaren p.g.a. att däcket/däcken under hyresperioden blivit totalskadat eller
förkommit.

8.0 Skador/Felaktigheter/Förluster
8.1 Såvida inte klausul 7.2 är tillämplig, skall Hyrestagaren på egen bekostnad ombesörja att Trailern repareras och att förlorade delar eller

utrustning ersätts.
8.2 För den händelse Trailern går förlorad, totalskadas, blir stulen, beslagtagen eller konfiskerad, är Hyrestagaren skyldig att betala Hyra intill

dess ett belopp motsvarande Trailerns aktuella marknadsvärde ‐ beräknat vid tiden för händelsens inträ�ande ‐ erlagts till Uthyraren.
Hyrestagaren skall dock som minimum betala Hyra beräknad på 30 dagar från det att händelsen inträ�at. Om Trailern skulle återfinnas eller
återfås, skall Hyrestagaren betala Hyra till dess Trailern återlämnats till Uthyraren, jfr. klausulerna 3 och 14, så som om händelsen aldrig
hade inträ�at.

8.3 Hyrestagaren skall fullt ut ersätta Uthyraren för all skada eller förlust som Uthyraren åsamkas till följd av hel eller delvis förlust av Trailern
eller skada på denna. Ersättningsskyldigheten gäller oavsett orsaken till dylik förlust eller skada, dock ej om Hyrestagaren otvetydigt kan
visa att orsaken är att hänförbara till fel eller försummelse från Uthyrarens sida.

8.4 Om en under klausul 8.2 stadgad händelse uppkommer skall Uthyraren ställa en ersättningstrailer till förfogande för Hyrestagaren på
samma villkor som enligt Hyresavtalet för den Trailer som totalskadats, blivit stulen etc.

9.0 Kostnader orsakade av lagändringar
9.1 Om Uthyrarens kostnader för Trailern ökar p.g.a. lagändringar inom hyresperioden, är Hyrestagaren skyldig att ersätta Uthyraren krona för

krona, vilket innebär att den avtalade Hyran kommer att höjas med ett belopp motsvarande de ökade kostnaderna på grund av
lagändringarna.

10.0 Skatter
10.1 Alla skatter, avgifter, böter, tullar och andra avgifter som utgår eller kommer att utgå med anledning av användning eller förvaring av

Trailern skall bekostas av Hyrestagaren. I händelse av att sådana utgifter eller avgifter debiteras Uthyraren, skall Uthyraren äga rätt att
omedelbart debitera Hyrestagaren inklusive administrativa avgifter förenliga med debiteringen.

11.0 Försäkring
11.1 Hyrestagaren skall på egen bekostnad försäkra Trailern och hålla densamma försäkrad hos ett välrenommerat försäkringsbolag mot risk för

stöld, förlust eller skada inklusive krigsrisk. Försäkringen skall gälla för ett belopp motsvarande Trailerns aktuella marknadsvärde samt
omfatta ansvar gentemot tredje man. Försäkringen skall i övrigt omfatta sådana för branschen sedvanliga villkor.

11.2 Hyrestagaren skall punktligt betala försäkringspremierna. Hyrestagaren skall vidare ombesörja att Uthyraren anges som förmånstagare i
försäkringsbreven.

11.3 Hyrestagaren skall, på Uthyrarens begäran, uppvisa försäkringsbrev och kvitto på erlagda premier för Uthyraren.

12.0 Täckningsavtal
12.1 För det fall Hyrestagaren inte uppfyller förpliktelserna avseende försäkring av Trailern enligt klausul 11, äger Uthyraren rätt att teckna ett

täckningsavtal för Hyrestagarens räkning och på Hyrestagarens bekostnad. Hyrestagaren kan vidare välja att inte försäkra Trailern enligt
klausul 11, men i sådant fall är Hyrestagaren skyldig att teckna ett täckningsavtal genom Uthyraren för att uppfylla sin skyldighet att alltid
se till att Trailern är ordentligt försäkrad under hela tiden.

12.2 Uthyraren tillhandahåller täckningsavtal på följande villkor:
a) Täckningsavtalet håller Hyrestagaren skadeslös för vissa skador eller förlust av Trailern för vilket Hyrestagaren ansvarar enligt Hyresavtalets

villkor.
b) Täckningsavtalet gäller del av, eller total skada per varje skadetillfälle på Trailern när skada förorsakats av: stöld, brand, skada vid

sjötransport, yttre åverkan. Täckningsavtalet täcker endast skador på Trailern i den utsträckning sådan skada inte täcks av någon annan
gällande försäkring.Försäkringen enligt täckningsavtalet gäller ej om skada orsakats på grund av:

c) godset ej lastats eller fästs enligt lagkrav eller enligt instruktion av tillverkaren, leverantören, operatören osv.,
₋ däckskador och däckstöld,
₋ lastning eller lossning av gods
₋ skada som uppkommer genom felaktigt handhavande av Trailern,
₋ skada förorsakad av bristande underhåll som skulle ha utfört av Hyrestagaren enligt Hyresavtalet,
₋ skada förorsakad av gods lastat på Trailern,
₋ förlust eller skada av/på stödbensvev, brädor, takrör, spännband, TIR-lina och reservhjul,
₋ Trailer kopplad till dragbil med gällande försäkring. Dragbilens försäkring skall då gälla i första hand.
₋ Trailer har varit uppställd på annan än Uthyrarens alternativt Hyrestagares adress mer än 7 dagar.

d) Försäkringsersättning enligt täckningsavtalet:
Rätten till försäkringsersättning villkoras av att Hyrestagaren iakttar följande:



₋ Hyrestagaren skall informera Uthyrarens kontor inom 24 timmar efter att skada eller stöld upptäckts eller Hyretagaren blivit
informerad om sådan skada eller stöld.

- Hyrestagaren skall upprätta skadeanmälan och polisanmälan och skicka dessa dokument till Uthyraren inom 5 arbetsdagar efter
att skada/förlust har blivit känd för Hyrestagaren.

- Hyrestagaren är skyldig att utan onödigt dröjsmål inkomma med alla nödvändiga dokument för skade-/kostnadsreglering.
e) Godsskador:

Uthyraren ansvarar inte för godsskada (då detta inte täcks av täckningsavtalet) eller skada eller haveri på fordonet eller delar på Trailern, ej
heller vid skada eller haveri på frysaggregat eller delar därav.

f) Självrisk:
För det fall skada eller förlust täcks av täckningsavtalet, fakturerar Uthyraren Hyrestagaren för självrisk. Om ej annat avtalats mellan
parterna gäller följande självrisk i Euro [EUR]:

- Vid stöld av trailer eller dolly 5.000 :-
- Vid brand, explosion, höjdskada eller totalhaveri 5.000 :-
- Övriga skador, per skadetillfälle 1.000 :-
- Övriga skador frystrailer,  per skadetillfälle 2.000:-
- TPL, per skadetillfälle 1.000:-

g) Uthyraren/Uthyrarens försäkringsbolag har full regressrätt.
h) Täckningsavtalet gäller endast användning av den försäkrade Trailern inom länder som deltar i Gröna Kort-samarbetet.
i) Uthyraren äger rätt att med 1 månads varsel justera ovanstående villkor för täckningsavtalet under Hyresavtalstiden, om sådan ändring är

påkallad p.g.a. ändringar av försäkringsbolagets villkor.
12.3   Om Hyrestagaren och Uthyraren avtalat om att täckningsavtalet  inte ska omfatta skrovtäckning, skall villkoren enligt denna klausul 12 gälla,

dock med undantaget att täckningsavtalet inte täcker några skador på Trailern som uppkommer under hyresperioden.
12.4    I det fall täckningsavtalet är tecknat via Uthyrarens försäkringsbolag, ansvarar Uthyraren för den nödvändiga kontakten/ärendehanteringen

med försäkringsbolaget. Hyrestagaren är dock förpliktigad gentemot Uthyraren att tillhandahålla Uthyraren/dennes försäkringsbolag
nödvändig information på förfrågan.

12.5    Hyra enligt Hyresavtalet skall betalas av Hyrestagaren till Uthyraren trots att ett försäkringsärende har påbörjats av Uthyrarens
försäkringsbolag, tills dess att försäkringsärendet är avslutat och ersättning utbetalats till Uthyraren, dock gäller denna skyldighet för
Hyrestagaren att utbetala Hyra till Uthyraren som längst 30 dagar efter att skadeanmälan skickats in.

12.6    Om Uthyrarens kostnader, under en period av 6 månader, överstiger 75 % av premien för samma period, äger Uthyraren rätt att med 1
månads varsel föreslå en höjning av Hyrestagarens premie. Förslaget träder i kraft om Hyrestagaren inte lämnar en skriftlig invändning inom
1 månad. Om Hyrestagaren invänder mot Uthyrarens förslag, äger Uthyraren rätt att säga upp täckningsavtalet med 1 månads
uppsägningstid. Ökningen av priset eller uppsägningen av täckningsavtalet påverkar inte de övriga villkoren.

13.0 Avtalets upphörande
13.1    Uthyraren äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om Hyrestagaren:
- Försummar att betala förfallet belopp enligt Hyresavtalet, täckningsavtalet, eller annat hyresavtal eller avtal mellan Uthyraren och

Hyrestagaren.
- Underlåter att iaktta något av villkoren i Hyresavtalet, täckningsavtalet, eller annat hyresavtal eller avtal mellan Uthyraren och Hyrestagaren.
- På något sätt begränsar eller sätter i fara Uthyrarens rättigheter eller intressen i Hyresavtalet, täckningsavtalet, eller annat hyresavtal eller

avtal mellan Uthyraren och Hyrestagaren.
- Trä�ar ackord med sina fordringsägare, eller om konkurs- eller rekonstruktionsförfarande inleds mot hyrestagaren, under förutsättning att

boet - på Uthyrarens begäran - inte bekräftar Hyresavtalet inom 5 kalenderdagar efter Uthyrarens begäran då Hyresavtalet skall betraktas
som upphört vid utgången av 5-dagarsperioden om det inte har bekräftats av boet. Om Hyresavtalet bekräftas av boet, skall bekräftelsen
innehålla dessa Allmänna Villkor och täckningsavtalet (om avtalat). Om boet använder eller på annat sätt avyttrar Trailern efter att konkurs-
eller rekonstruktionsförfarande inletts, ska boet anses ha bekräftat Hyresavtalet.

13.2    För det fall avtalet sägs upp på sätt som anges i klausul 13.1, skall Hyrestagaren omedelbart återlämna Trailern till Uthyrarens adress eller
någon annan plats som har avtalats eller angivits av Uthyraren. I sådana fall, skall Uthyraren äga rätt att själv ta Trailern i besittning på
Hyrestagarens bekostnad. Samtliga kostnader som Uthyraren åsamkas med anledning av besittningstagandet och förvaring av Trailern skall
ersättas av Hyrestagaren. Villkoren i klausul 15 nedan skall härvid gälla i tillämpliga delar.

14.0 Trailerns återlämnande
14.1    Trailern skall komplett återlämnas i Normalt Skick och i det skick som den befann sig vid dagen för avhämtning, jfr. klausul 4, med undantag

för normalt slitage. Kostnader för tvätt kan påföras Hyrestagaren vid återlämning om Trailern inte returneras i uthyrningsbart skick. Om
Trailern vid återlämnandet är inkomplett, skadad eller delar eller utrustning inklusive fordonshandlingar saknas, skall skyldighet att erlägga
Hyra upphöra först sedan Trailern har blivit reparerad och eller de saknade föremålen har blivit återlämnade eller ersatta. Kostnader för
reparation och komplettering skall ersättas av Hyrestagaren med undantag för vad som anges under punkt 7 ovan.

14.2    Vid återlämnandet av Trailern till Uthyrarens depå skall Hyrestagaren eller den person som företräder honom/henne upprätta en
besiktningsrapport över Trailerns skick. Hyrestagarens ansvar för - och garanterar - att den person som företräder honom/henne vid
återlämnandet av Trailern är uttryckligen och oåterkalleligt behörig att återlämna Trailern enligt ett separat avtal med Hyrestagaren, och
Hyrestagaren bär juridiskt ansvar för alla handlingar eller underlåtenheter som utförs av den person som företräder honom/henne i detta
avseende. Följaktligen är Hyrestagaren bunden av den besiktningsrapport som upprättats och undertecknats av den som återlämnar
Trailern för dennes räkning som om besiktningsrapporten har upprättats och undertecknats av Hyrestagaren själv.

14.3    Om Trailern inte avhämtas/återlämnas under normal arbetstid, skall risken för Trailern kvarbli hos Hyrestagaren till dess att Uthyraren
mottagit Trailern. Trailern skall inte anses återlämnad förrän Uthyraren har undertecknat en in-/utcheckningshandling.

14.4    Hyrestagaren äger ej rätt att säga upp Hyresavtalet i förtid och återlämna Trailern när som helst under hyresperioden.
14.5    Såvida inte Uthyraren anvisar en annan plats för återlämning av Trailern, skall Trailern återlämnas till den depå från vilken Trailern

avhämtades, eller – alternativt - Uthyrarens depå. I det fall återlämnandet sker till annan depå än avtalat, kan Uthyraren kräva betalning för
transportkostnader som uppstår från den depå där återlämnandet skedde och till den depå där Trailern ursprungligen avhämtades eller
borde ha återlämnats.

14.6    I händelse av att Trailern inte återlämnas till Uthyraren före utgången av den i Hyresavtalet angivna hyresperioden (avser hyresavtal med
en hyresperiod kortare än 12 månader), eller efter förlängningen av detsamma, äger Uthyraren rätt att återfå besittningen av fordonet utan
dröjsmål, under tiden som hyresperioden löper tills Trailern åter är i Uthyrarens besittning. Efter den ursprungliga hyresperiodens utgång
skall den dagliga standardtaxan påläggas en tilläggsavgift om 50 euro (inklusive moms) i enlighet med klausul 3.7. Denna bestämmelse ska
inte påverka Uthyrarens rätt att kräva ersättning från Hyrestagaren för annan kostnad och skada som uppkommit i detta avseende, om inte
Hyrestagaren klart kan påvisa att den avtalade hyresperioden överskridits på grund av omständigheter utanför Hyrestagarens kontroll.

15.0 Skadeersättning
15.1    Hyrestagaren skall ersätta och hålla Uthyraren skadeslös från alla anspråk som tredje man kan rikta mot Uthyraren i samband med Trailerns

användning i ordets vidaste bemärkelse från det att Trailern lämnar Uthyrarens område vid Hyresavtalets början till dess att den
återlämnats till Uthyraren i enlighet med villkoren i klausul 14.

15.2    Hyrestagaren skall betala de utgifter och kostnader som Uthyraren ådrar sig i samband med verkställandet eller tillvaratagandet av sina
rättigheter under Hyresavtalet samt under dessa Allmänna Villkor.

16.0 Ansvarsfrihet
16.1 Såvida annat ej är uttryckligen föreskrivet i Hyresavtalet skall Uthyraren vara fri från ansvar för:
● Skada på grund av synliga eller dolda felaktigheter hos Trailern oavsett hur dessa felaktigheter har uppkommit, härunder inbegripet skada

på eller förlust av gods som fanns eller har funnits på eller i Trailern med undantag av det fall att felaktigheterna har uppkommit genom
uppsåt eller genom grov vårdslöshet från Uthyrarens sida.



● Skada eller förlust på grund av att Trailern stjäls, förloras, skadas, beslagtas, beläggs med kvarstad eller konfiskeras, härunder inbegripet
skada eller förlust av gods som fanns eller har funnits på eller i Trailern, följderna av att tillstånd eller handlingar av något slag saknas
och/eller att ansökning om tillstånd ej har gjorts inom föreskriven tid.

16.2 Under inga omständigheter är Uthyraren ansvarig för indirekta förluster.
16.3 Om Uthyraren måste betala ett belopp som ersättning för skador, skall detta belopp aldrig överstiga utrustningens försäkringsvärde vid

varje enskilt tillfälle.

17.0 Säkerhet och räntor
17.1 Uthyraren äger rätt att när som helst under Hyresavtalets löptid begära att Hyrestagaren ställer för Uthyraren godtagbar säkerhet för

fullgörandet av Hyrestagarens åtaganden gentemot Uthyraren.
17.2 Om Hyra eller annat belopp enligt Hyresavtalet eller täckningsavtalet ej erlagts på förfallodagen, skall Hyrestagaren utan ytterligare

meddelande anses vara i betalningsdröjsmål. Från och med dagen därefter äger Uthyraren rätt att kräva Hyrestagaren på 1,5 % ränta per
påbörjad månad på det utestående beloppet plus administrativa kostnader.

18.0 Uthyrarens finansiering
18.1 Hyrestagaren är medveten om att Uthyraren använder ett finansbolag för att finansiera köpen eller leasingen av trailers, innebärande att de

hyrda trailer sen kan förvärvas genom avbetalningsköp med förbehåll om återtaganderätt för finansbolaget eller genom leasing från ägaren
till trailern i fråga.

18.2 För det fall Uthyraren finansierat Trailern via avbetalningsköp gäller följande:
a) Hyrestagaren medgiver att finansbolaget, utan någon som helst ersättningsskyldighet, med stöd av förbehållet om återtaganderätt

omgående får återtaga förhyrd Trailer från Hyrestagaren under förutsättning att finansbolaget enligt gällande lag om avbetalningsköp mellan
näringsidkare äger sådan rätt att från Uthyraren återtaga utrustningen.

18.3    För det fall Uthyraren finansierat utrustningen via leasing gäller följande:
a) Hyrestagaren medgiver att finansbolaget, utan någon som helst ersättningsskyldighet, omgående får återtaga Trailern, om Uthyraren ej

fullgör sina kontraktsenliga förpliktelser gentemot finansbolaget eller går i konkurs eller om annan förutsättning föreligger för finansbolaget
att rättsenligt säga upp sitt leasingavtal med Uthyraren omedelbart och återta Trailern.

18.4    Om Uthyraren brister i betalning till finansbolaget så att återtagande av Trailern kan komma ifråga, äger Hyrestagaren rätt att för Uthyrarens
räkning till finansbolaget erlägga förfallna belopp och avräkna dessa vid Hyrestagarens betalning av Hyran enligt Hyresavtalet till Uthyraren.

19.0 Överlåtelse
19.1 Uthyraren äger, med förbehåll för obligatoriska bestämmelser i lag i tillämpliga delar, rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter

enligt Hyresavtalet till tredje man.

20.0 Personuppgifter
20.1 Uthyraren samt koncernföretag till Uthyraren äger rätt att behandla Hyrestagarens personuppgifter samt uppgifter om Hyrestagarens

anställda, agenter eller andra personer som agerar för Hyrestagarens räkning, för vilken Uthyraren eller ett koncernföretag till Uthyraren är
dataregisteransvarig. Vänligen följ denna länk för att läsa vår Integritetspolicy https://pnorental.com/privacy

21.0 Övrigt
21.1 Hyrestagaren måste på begäran från och enligt Uthyrarens egen bedömning ge Uthyraren all information från, inklusive men inte

begränsat till, GPS och/eller IoT, eller liknande data från system/enheter som är kopplade till Trailern inklusive eventuell tredje part och
beträ�ande externa lösningar.

21.2 Hyresavtalet regleras av och ska tolkas enligt finska lag. Det samma gäller för täckningsavtalet om avtalat.
21.3 Tvister som uppstår till följd av eller i samband med Hyresavtalet eller täckningsavtalet, inklusive tvister rörande tolkningen, existensen och

giltigheten av Hyresavtalet eller täckningsavtalet ska avgöras av finska allmän domstol. För det fall Hyrestagaren och Uthyraren ej kan enas
om behörig domstol skall tvist avgöras vid Helsinfors Tingsrätt som första instans.

https://pnorental.com/privacy

