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Bokningsvillkor - Vad gäller när jag bokar husbilen? 

 

§1 - Gällande priser 
 
7500:-/vecka (Lördag 15.00 - Lördag 12.00) 
2500:-/helg (fredag 15.00 - Söndag 12.00) 
1100:-/dygn (måndag - torsdag) 
1500:-/dygn (fredag - söndag) 
 
Vi reserverar oss för förändring i prislistan.  

 

§2 - Utrustningsnivå 
 
Husbilen är utrustad med gasol, minst en tank. Detta ingår i hyreskostnaden 
Grundläggande köksutrustning 
Rengöringsmedel 
Kuddar och täcken 
TV / DVD 

 

§3 -Försäkring 
 
Uthyraren ansvarar för att trafikförsäkring är tecknad. 

 

§4 - Regler och bestämmelser 
 
Husbilen är avsedd för att framföras på väg. 
Hyrestagaren förbinder sig att vara aktsam om fordonet samt den utrustning som finns. 
Djurförbud råder i husbilen. 
Rökförbud. 
Husbilen får ej lämna Sverige utan särskilt avtal. 
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§5 - Deposition 
 
Vid bokning skall deposition om 3000:- erläggas till uthyraren. Avgiften skall återbetalas till 
hyrestagaren om §6 är uppfylld. I annat fall dras kostnad för uppfyllande av §6 av från 
depositionen. Eventuell återstod återbetalas. 

 

§6 - Grundstandard 
 
Husbilen hämtas och återlämnas fulltankad. 
Husbilen skall vara tvättad och städad, redo för besiktning av hyresgivaren. 
Avlopps- och vattentank tömd. 

 

§7 - Avgifter 
Varje påbörjad timme utöver hyrestid debiteras med 500:-. 
Tömning av toalett: 500:- 
Invändig städning: 1000:- 
Sanering efter pälsdjur, rökning eller liknande: 10.000:- 

 

§8 - Skador 
 
Skador på hyrestagare eller annan pga fel på husbilen eller utrustningen ersättes ej. 
Skador på husbilen ersättes av hyrestagaren. Vid försäkringsärenden ersätter hyrestagaren 
självrisken. 
 

 
§9 - Olyckor 
Vid olycka utgår ingen ersättning för kostnader som drabbar hyrestagaren.  
Hyrestagaren ansvarar för att husbilen förs till närmaste märkesverkstad i händelse av 
trafikolycka, motorhaveri eller liknande. Hyrestagaren ansvarar för att husbilen därefter förs 
till hyresgivaren. (se §3 angående försäkring). 

 

§10 - Övrigt 
Parkeringsböter uppkomna under hyrestiden betalas av hyrestagaren. 
Övriga kostnader såsom vägtullar m.m. betalas av hyrestagaren. 
Husbilen kan vara försedd med GPS-sändare med avlyssningsfunktion i händelse av GPS-
aktivering. 

 


