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VILLKOR FÖR UTHYRNING AV FOTOUTRUSTNING 
 

Det här är de villkor som gäller mellan den som hyr ut utrustningen (”Uthyraren”, Johan Lindstén)  
och den som hyr den (”Kunden”). I samband med att hyreskontraktet undertecknas och Kunden  
accepterar och hämtar utrustningen, börjar dessa villkor att gälla. 
 
 
BOKNING, BETALNING,  
HÄMTNING, ÅTERLÄMNANDE 
• Bokning av utrustningen sker per e-post 
(hyr@johanlindsten.com), telefon (070–639 50 60) eller 
på annat sätt. Besked från Uthyraren, om möjligheten att 
kunna leverera önskad utrustning, ska ske senast inom en 
(1) timme från det att meddelandet lästs av Uthyraren.  
• Utrustningen hämtas/lämnas av Kunden i 
normalfallet vid Skanstull på Södermalm i Stockholm.  
• Utrustningen ska återlämnas senast samma tid 
dygnet efter det att den hämtades. Hämtas utrustningen 
alltså kl 09.00 på en tisdag ska den återlämnas senast kl 
09.00 på onsdagen. Sker inte detta, och om meddelande 
per e-post eller sms om försening uteblir, efterdebiteras 
hyra, först i sextimmarsintervall det första dygnet, sedan 
dubbel avgift per efterkommande dygn (från dygn två (2) 
och framåt) som går från utlänningstillfället till det att 
utrustningen återlämnats i sin helhet och i samma skick 
som den hämtades. För eventuella skador eller förluster, 
se nedan. **)  
• Utrustningen kan levereras/hämtas till/hos 
Kunden inom 200 km radie från Stockholm, samt vid 
behov monteras upp och/eller ned, mot en ersättning per 
timme och körsträcka (tur och retur). Moms om 25 
procent tillkommer. Priser finns angivna i prislistan. *)  
• Full betalning sker kontant, via Swish eller annat 
sätt, i samband med att utrustningen hämtas. Betalning 
mot faktura (10 dagar fritt) görs endast mot kända 
företagskunder.  
• Depositionsavgift kan tas ut av Kunder som betalar 
mot faktura.  
• Eventuella tillkommande kostnader i form av 
förlängd hyrtid med mera tillkommer i efterhand och 
betalas på ett liknande sätt som den ursprungliga 
hyreskostnaden.  
• Personen som hämtar utrustningen ska kunna 
legitimera sig med giltig legitimation och personnummer 
samt skriva under hyresavtalet, och därmed godkänna att 
utrustningen har kontrollerats och mottagits av Kunden.  
• Uthyrning sker i princip enbart till juridisk 
person/företag. Uthyrning till privatpersoner kan ske  
i undantagsfall och avgörs från fall till fall.  
• Uthyraren garanterar att den uthyrda utrustningen är 
i fullgod kondition. Det innebär att Uthyraren om möjligt 
byter ut utrustning till motsvarande (men inte 
nödvändigtvis exakt likadan) utrustning inom Sverige 
utan extra kostnad för Kunden. Uthyraren godkänner inga 
andra skadeståndskrav av något slag.  
• Kunden förbinder sig att återlämna samtlig 
utrustning vid ett och samma tillfälle och i samma skick 
som den hämtades/levererades av/till Kunden.  

SKYDD, SKADA OCH FÖRLUST 
• Den här typen av utrustning är stöldbegärlig och 
ska förvaras i låst utrymme när Kunden inte har uppsikt 
över den. Utrustningen är i normalfallet inte försäkrad.  
• Den uthyrda utrustningen är Johan Lindsténs 
egendom. Kunden ansvarar för att den transporteras, 
förvaras och handhas på ett sådant sätt att den inte tar 
skada eller blir stulen. Om utrustningen skadas eller 
förkommer/blir stulen är Kunden fullt ut 
ersättningsskyldig gentemot Uthyraren för skada 
och/eller förlust.  
• Eventuella skador, stölder eller annan skada ersätts 
fullt ut av Kunden för Uthyrarens kostnader i samband 
med reparation, återanskaffande av motsvarande 
utrustning eller annan förlust, ekonomisk eller annan, 
som uppstår genom Kundens försumlighet/skada.  
• Företagskunder antas ha en företagsförsäkring som 
fullt ut täcker de kostnader som uppstår vid skada, stöld 
eller annat. Uthyraren står skadefri vid skada, stöld eller 
annat i samband med att Kunden har godkänt utrustningen 
och hämtat den, samt undertecknat hyresavtalet.  
• Uthyraren accepterar inga anspråk kring skada 
eller förlust som uppstår i samband med att hyrd 
utrustning stulits, skadats eller på annat sätt inte kunnat 
brukas av Kunden.  
• Kunden förbinder sig att tillse att utrustningen 
förvaras på ett sådant sätt att Kunden kan få ersättning 
vid skada eller förlust. Förlust och stöld av utrustning 
skall alltid polisanmälas av kunden.  
• Uthyraren ansvarar inte för slitage eller eventuella 
skador på bilder, filmer eller annat som används i eller 
kring den hyrda utrustningen, samt på material som 
sammankopplas eller används tillsammans med den.  
• Kunden förbinder sig att betala den självrisk som är 
kopplad till Uthyrarens försäkring, i det fall den används 
i samband med skada, stöld eller annan förlust på/av 
uthyrd utrustning.  
• Båda parter förbinder sig att agera konstruktivt och  
i god anda vid en eventuell tvist för att på så sätt lösa de 
problem som finns.  
• Eventuell olösbar tvist ska lösas vid Stockholms 
Tingsrätt.  
 
 
*) Ett prispåslag om 25 procent tillkommer på 
leveransarbete, montage mm mellan kl 18 och 08 
på vardagar samt helger och andra röda dagar. 
Detta berör inte hyran av utrustning.  
**) Hyra av utrustning över helg (fredag till måndag) 
omfattar tre (3) dygn men debiteras normalt som  
två (2) dygn. 

 
 
Kundens signatur:	_____________________________________	


