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GWIN Hyresavtal – korttidshyra
Hyrestagare
Företag:
Adress:

Kontaktperson:

Telefon:
Email:

Hyresavtal avser uthyrning av
GWIN:
Hyresperiod:
Pris:
Hyrestagaren förbinder sig att betala en självrisk om 500 sek vid skada på produkt.
Hyrestagaren förbinder sig att betala en självrisk om 73,000 vid förlust av produkt.

Övrigt:

Deposition: Hyrestagaren har erlagt en deposition som återbetalas av hyresgivaren vid återlämnande av
produkten i rengjort skick. Mottagandet av depositionen kvitteras genom undertecknande av detta avtal.
Depositionen uppgår till 2,000 SEK.
Rengörning debiteras med en kostnad av 500 sek/timme. Minimidebitering är 3 timmar.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varvid GWIN och hyrestagaren tagit varsitt exemplar.

Datum:
GWIN of Sweden

Hyrestagaren

Namn

Namn

Namnförtydligande

Namnförtydligande

• Kopia på legitimation
• Kopia på registreringsbevis
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Allmänna villkor hyresavtal mjukglass maskin
GWIN of Sweden©
1.
TILLÄMPLIGHET
Dessa allmänna villkor är tillämpliga vid varje fall av uthyrning av mjukglassmaskiner och tillhörande utrustning (gemensamt benämnt
“Mjukglassmaskinen”) från GWIN Leepstone Group AB, 556772-8687, (“GWIN”) såsom specificerats i hyresavtalet och bilagor mellan GWIN
och Kunden (”Kunden”). Kundens mottagande av leverans av Mjukglassmaskinen innebär godkännande av dessa allmänna villkor, som inte
kan ändras med mindre att GWIN och Kunden skriftligen kommit överens härom.
2.
UPPLÅTANDE AV NYTTJANDERÄTT
Mjukglassmaskinen är GWINs egendom. Kunden förvärvar genom detta avtal inte äganderätten till Mjukglassmaskinen utan endast en nyttjanderätt. Mjukglassmaskinen ska av Kunden förses med en av GWIN i förekommande fall tillhandahållen skylt utvisande att Mjukglassmaskinen är GWINs egendom.
3.
LEVERANS OCH UNDERSÖKNING
Omedelbart efter mottagandet av Mjukglassmaskinen ska Kunden undersöka Mjukglassmaskinen och skriftligen godkänna leveransen
genom underskrift på GWINs formulär om leveransgodkännande. Föreligger fel eller brist i Mjukglassmaskinen som Kunden vill anmärka på,
ska denne genast skriftligen underrätta GWIN därom. Om så inte sker äger Kunden därefter inte rätt att åberopa felet eller bristen.
4.
STARTDAG, AVTALSTID OCH FÖRLÄNGNING
Hyresperioden löper fr o m den första dagen i den första månaden efter den kalendermånad då Mjukglassmaskinen levererats till Kunden
(denna dag benämns i detta avtal som Startdagen). Avtalet är dock bindande för Kunden så snart denne undertecknat detsamma och upphör först när samtliga avtalsförpliktelser fullgjorts.
5.
HYRA OCH FÖRSKOTTSAVGIFT
Hyra utgår från och med Startdagen till och med den dag som infaller vid utgången av på hyresavtalet angiven hyresperiod räknad från
Startdagen. Hyran erläggs med på första/omstående sidan angivet belopp förskottsvis varje betalningsperiod. Första hyran förfaller till
betalning dagen före Startdagen. Kunden ska utöver hyran till GWIN utge de övriga avgifter som framgår av avtalet samt därutöver för varje
fakturering en faktureringsavgift (f n 45 kr) och andra hanteringsavgifter som GWIN vid var tid tillämpar.
Betalningar enligt detta avtal ska av Kunden erläggas så, att de är GWIN tillhanda på förfallodagen även om Kunden inte erhållit faktura eller
liknande avisering.
GWIN får ändra hyran med omedelbar verkan om:
a) överenskommelse träffas mellan GWIN och Kunden om tillägg, utökning eller annan förändring av
Mjukglassmaskinen.
b) räntan på den penningmarknad där GWIN refinansierar sig ändras eller om ändring motiveras av
kreditpolitisk åtgärd eller myndighetsbeslut.
6.
SKATTER, AVGIFTER OCH ÖVRIGA KOSTNADER
Kostnader avseende Mjukglassmaskinen för transport, försäkring, installation, skatt, service och dylikt i samband med leverans och återhämtning av Mjukglassmaskinen vid hyresavtalets påbörjande respektive avslutande samt vid reklamationsärenden godkända av GWIN
ingår i hyran, såvitt inte annat särskilt har angivits. Alla andra avgifter och andra med hyresavtalet förbundna särskilda kostnader, skatter och
avgifter ingår inte i hyran. Sådana kostnader ska betalas av Kunden till GWIN vid anfordran.
7.
VÅRD OCH UNDERHÅLL AV MJUKGLASSMASKINEN M M
Kunden har att väl vårda och underhålla Mjukglassmaskinen så att den är i gott funktionellt skick. För sådant ändamål ska Kunden teckna
och fortlöpande vidmakthålla underhålls- eller serviceavtal med leverantören eller - efter skriftligt medgivande av GWIN - med annan. Om
Kunden har invändningar grundade på leverantörens bristande efterlevnad av underhålls- eller serviceavtal ska de riktas mot leverantören,
inte mot GWIN. Kunden äger inte under något förhållande rätt att innehålla betalning av hyra eller rikta något anspråk mot GWIN på grund
av leverantörens bristande efterlevnad av serviceavtal eller annat åtagande mot Kunden eller mot GWIN. Det åligger Kunden att ombesörja
och bekosta eventuell erforderlig reparation/åtgärdande av skada på Mjukglassmaskinen. Efter hyresavtalets upphörande ska Mjukglassmaskinen inte vara i sämre skick än vad som är normalt med hänsyn till ålder och normal användning.
8.
FÖRSÄKRING
Om annat inte överenskommits håller GWIN Mjukglassmaskinen sakförsäkrad genom s k allriskförsäkring, på de villkor som GWIN tillämpar
från tid till annan. GWIN är försäkringstagare. Samtliga kostnader för denna försäkring, inklusive eventuella självrisker, ska bäras av Kunden
och utgår i enlighet med de villkor som GWIN vid var tid tillämpar. Om Mjukglassmaskinen under hyresperioden skadas, förloras eller blir
obrukbar ska Kunden genast underrätta GWIN därom. All rätt till försäkringsersättning p g a skada tillfaller GWIN. Mer information om
försäkringen tillhandhålles på GWINs hemsida
www.wasakredit.se/saljfinans.
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9.
FARA FÖR MJUKGLASSMASKINEN, SKADA ELLER FÖRLUST
Kunden står faran för Mjukglassmaskinen och ansvarar oberoende av vållande för all förlust av eller skada på Mjukglassmaskinen. Om
Mjukglassmaskinen skadas, förloras eller av annan anledning blir obrukbar ska Kunden genast underrätta GWIN. Kunden ska i sådant fall på
begäran av GWIN ställa erforderlig säkerhet för det rätta fullgörandet av sina förpliktelser enligt detta avtal. Förlust eller skada på Mjukglassmaskinen befriar inte Kunden till någon del från dennes förpliktelser enligt detta avtal. GWIN är i inget fall skyldig att utbyta, reparera eller i
övrigt ersätta förlorat eller skadat hyresobjekt eller del därav.
10.
BESIKTNING
GWIN eller GWINs representant har rätt att besiktiga Mjukglassmaskinen när som helst under hela avtalstiden till dess att Mjukglassmaskinen återlämnas.
11.
FEL, BRIST, LEVERANSFÖRSENING M M
GWIN har inget ansvar gentemot Kunden för fel eller brist i Mjukglassmaskinen eller för försenad eller bristfällig leverans av Mjukglassmaskinen, inte heller för Mjukglassmaskinens lämplighet för avsett ändamål eller för dess kvalitet eller prestanda. Sådant eventuellt ansvar
åvilar leverantören ensam, varför alla reklamationer avseende Mjukglassmaskinen ska framställas till denne. Kopia av reklamation ska för
kännedom tillställas GWIN.
Även om Kunden till följd av fel eller brist i Mjukglassmaskinen, försenad eller bristfällig leverans av Mjukglassmaskinen eller av annan
anledning inte kan bruka detta under hyrestiden, ska Kunden fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal. GWIN ansvarar inte för eventuella
hinder eller begränsningar, oavsett orsaken därtill, i Kundens användning av Mjukglassmaskinen. Sådant hinder eller sådan begränsning
befriar inte Kunden till någon del från dennes förpliktelser enligt detta avtal. Kundens förpliktelser gentemot GWIN kan reduceras eller upphöra endast för det fall och i den omfattning GWIN å sin sida erhållit kompensation hänförlig till Mjukglassmaskinen.
Om leverantören inte uppfyller sina skyldigheter avseende Mjukglassmaskinen åtar sig GWIN att, under förutsättning att Kunden fullgör sina
förpliktelser enligt hyresavtalet, på anfordran och efter eget val, antingen själv göra gällande påföljder mot leverantören eller till Kunden
överlåta sin rätt att göra gällande sådana påföljder eller till Kunden utge fullmakt att företräda GWIN gentemot leverantören. Kunden är
skyldig att på anmodan av GWIN biträda och bistå GWIN i sådan tvist mot leverantören. Alla kostnader som kan uppstå i samband med
sådan tvist mot leverantören ska betalas av Kunden oavsett om GWIN är part i tvisten eller inte. I de fall GWIN är part i tvisten ska Kunden
till GWIN på begäran förskottera belopp som beräknas täcka sådana kostnader.
12.
ANVÄNDNING AV MJUKGLASSMASKINEN
Mjukglassmaskinen får inte föras utanför Sveriges gränser.
Kunden förbinder sig att under avtalstiden inte använda Mjukglassmaskinen utan att dessförinnan förvissa sig om att detsamma vad avser
utrustning, skyddsanordningar, försäkringar och dylikt uppfyller alla av myndighet uppställda krav.
Eventuella immateriella rättigheter (såsom nyttjanderätt till programvara) tillhandahålls i enlighet med tillämpligt licensavtalsvillkor. Kunden
ska följa villkoren i licensavtalet vid nyttjande av den immateriella rättigheten. GWIN har inget ansvar för sådan immateriell rättighet eller
användandet av den. Fel eller brister i den immateriella rättigheten ska reklameras till leverantören av sådan rättighet. Kunden ska hålla
GWIN skadeslös för alla kostnader och allt ansvar som åsamkats GWIN p g a att Kunden nyttjar Mjukglassmaskinen eller immateriell rättighet eller bryter mot licensavtal eller detta avtal. GWIN ansvarar inte för eventuella hinder eller begränsningar, oavsett orsaken därtill,
i Kundens eller annans användning av Mjukglassmaskinen. Sådant hinder eller sådan begränsning befriar inte Kunden till någon del från
dennes förpliktelser enligt detta avtal.
13.
SKADA ORSAKAD AV MJUKGLASSMASKINEN
Kunden ansvarar ensam för samtliga skador som Mjukglassmaskinen kan vålla på person eller egendom, inkluderande skador som kan
inträffa under transport till eller från Kunden. Kunden ska hålla GWIN skadeslös i anledning av krav avseende skador som nu sägs. Kunden är
skyldig att teckna försäkring täckande ifrågavarande risker.
14.
UPPSÄGNING AV HYRESAVTALET M M
GWIN har rätt att säga upp avtalet till omedelbar förtida betalning och genast återtaga Mjukglassmaskinen om någon av följande händelser
inträffar.
a) Kunden dröjer med erläggande av hyran eller del därav eller annan avgift mer än 14 dagar efter
förfallodagen.
b) Kunden dröjer med erläggande av hyran, del av hyran eller annan avgift vid fler än två tillfällen.
c) K
 unden vidtar åtgärder som äventyrar GWINs äganderätt till Mjukglassmaskinen, vägrar GWIN besiktning eller underlåter att
vårda Mjukglassmaskinen.
d) Kunden inställer sina betalningar, träder i likvidation, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller
risk annars kan anses föreligga enligt GWINs bedömning att Kunden inte kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt detta
avtal.
e) Kundens ägarstruktur eller inriktning avseende rörelsen ändras väsentligt eller Kundens rörelse överlåts i sin helhet eller till
väsentlig del eller för Kunden väsentliga tillgångar överlåtes.
f) Kunden åsidosätter i övrigt någon bestämmelse i hyresavtalet och underlåter att vidta rättelse inom sju (7) dagar efter GWINs
skriftliga anmaning därom.
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Samtliga kostnader i samband med återtagande och försäljning av Mjukglassmaskinen ska betalas av Kunden. Därutöver ska Kunden till
GWIN utge alla förfallna hyror jämte ränta enligt detta avtal, samt även kompensation för avtalets förtida upphörande. Kompensationen ska
lägst motsvara summan av vid tidpunkten för uppsägningen resterande hyror för kvarvarande hyresperiod diskonterade till vid var tid gällande statslåneränta minus två (2) procentenheter jämte eventuellt avtalat restvärde å objektet samt med tillägg av gällande mervärdeskatt.
GWIN äger rätt att avyttra Mjukglassmaskinen på sätt denne finner lämpligt.
15.
ÅTERLÄMNANDE
Vid hyresperiodens utgång ska Mjukglassmaskinen utan dröjsmål och på Kundens bekostnad sändas till av GWIN på angiven plats inom
Sverige. Kundens ansvar för Mjukglassmaskinens vårdande upphör inte förrän GWIN eller representant för denna omhändertagit Mjukglassmaskinen. Samtliga kostnader i samband med återlämnande av Mjukglassmaskinen ska betalas av Kunden.
16.
ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Kunden äger inte rätt att till annan - helt eller delvis - överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal eller annars överlåta,
pantsätta eller i sin tur uthyra Mjukglassmaskinen. GWIN äger rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta
avtal och övertala äganderätten till det hyrda objektet. Kunden ska efter erhållen underrättelse om överlåtelse eller pantsättning av GWINs
rättigheter betala förfallna hyror respektive fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal till den som trätt i GWINs ställe.
17.
HANTERING AV PERSONUPPGIFTER, UPPGIFTSLÄMNANDE TILL KREDITREGISTER M M
Information om enskild person som tillhandahålles GWIN genom kreditansökan, kreditberedning eller på annat sätt inför eller under detta
avtals bestånd kan bli föremål för GWINs behandling enligt personuppgiftslagen för att möjliggöra en effektiv kredithantering.
GWINs kundregister uppdateras fortlöpande genom inhämtande av uppgifter genom allmänt tillgängliga register.
Uppgifter om krediten och misskött kredit kan av GWIN komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m fl. Upplysning om uppgiftslämnandet kan erhållas av GWIN. GWIN tillhandahåller på begäran upplysning till person som registreras vilka personuppgifter som är föremål
för behandling. Skulle sådan information till någon del vara felaktig sker rättelse omgående efter det att GWIN uppmärksammats på felaktigheten. Kunden samtycker till att GWIN har rätt att använda personuppgiftema för marknadsföringsändamål samt att bevara
uppgifterna även för tid efter kreditengagemangets avslutande för samma ändamål och rätt att överlämna personuppgifterna till annat
bolag i samma koncern - Länsförsäkringsgruppen - för sådan användning. Detta samtycke kan återkallas vid vilken tidpunkt som helst.
18.
RÄTTSLIG ÅTGÄRD
Skulle Kunden försättas i konkurs eller skulle utmätning företas hos denne ska Kunden för konkursförvaltare respektive kronofogdemyndighet uppvisa detta avtal och upplysa om GWINs äganderätt till Mjukglassmaskinen. Detsamma ska gälla vid verkställighet av beslut om
kvarstad hos Kunden. Kunden ska genast upplysa GWIN om inträffad omständighet som anges i denna punkt.
19.
DRÖJSMÅLSRÄNTA M M
Vid dröjsmål med betalning av förfallen hyra eller annat förfallet belopp enligt detta avtal utgår dröjsmålsränta på beloppet med 24 % årligen, dock lägst en administrativ avgift om 75 kronor. För betalningspåminnelse och inkassokrav får GWIN debitera Kunden avgift som GWIN
vid var tid tillämpar. Kunden ska ersätta GWINs samtliga kostnader i anledning av indrivning av förfallen hyra eller annan fordran enligt detta
avtal.
20.
ANNULLATION
Om Kunden med GWINs tillstånd annullerar detta avtal under tiden från och med underskrift av avtalet och innan leverans av Mjukglassmaskinen skett, ska Kunden till GWIN erlägga samtliga kostnader som GWIN är skyldig att erlägga till leverantören eller annan part, samt
två(2) procent av objektets inköpspris, dock lägst 2 000 kronor.

