
Hyresavtal Megasound            

 

Tillämplighet 

Dessa villkor gäller vid uthyrning av ljud-, ljus- och 

scenutrustning mm och utgör del av det Hyresavtal som träffats mellan Mega Sound i Åkersberga 

Aktiebolag, org. nr. 556365-8375, (’Uthyraren’) och Hyrestagaren. Genom kvittens av Hyresavtalet 

accepterar Hyrestagaren dessa villkor. 

 

Hyresobjekt 

Hyresobjekten är och förblir Uthyrarens egendom. Hyrestagaren får inte sälja, pantsätta eller på 

något sätt överlåta hyresobjekten. Hyrestagaren får heller inte hyra eller låna ut hyresobjekten utan 

Uthyrarens skriftliga medgivande. 

Hyrestagaren får inte göra ingrepp, ändringar, reparationer eller andra åtgärder på hyresobjekten 

utan Uthyrarens medgivande. 

 

Hyresperiod 

Hyrestagaren äger endast rätt att använda hyresobjekten under hyresperioden som framgår av 

Hyresavtalet. Vid försenad återlämning utgår normal hyra för hyresobjekten för respektive påbörjat 

dygn. 

 

Hämtning och återlämning 

Hyrestagaren hämtar och återlämnar hyresobjekten på de platser och vid de tidpunkter som anges i 

Hyresavtalet. Hyresobjekten skall återlämnas i samma skick, med beaktande av normalt slitage, som 

de var i vid hämtningstillfället. Vid återlämning är hyrestagaren skyldig att upplysa Uthyraren om 

skador och fel som har uppstått under hyresperioden. 

Uthyraren har rätt att rengöra och återställa skador/onormalt slitage på hyresobjekten på 

Hyrestagarens bekostnad. 

 

Användning 

Hyrestagaren är skyldig att endast använda hyresobjekten på ändamålsenliga sätt och enligt 

Uthyrarens och tillverkares instruktioner för handhavande och skötsel. Hyrestagaren förutsätts ha 

erforderlig kunskap i hyresobjektens funktion och användning och Uthyraren är därför inte skyldig att 

utan ersättning ge support eller instruktioner för inkoppling och användning av hyresobjekten. 
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Betalning och betalningsvillkor                                                                           

Hyresbelopp, betalningssätt och betalningsvillkor framgår av Hyresavtalet. Vid kontant betalning skall 

hela hyresbeloppet betalas vid hämtningstillfället. Uthyraren äger rätt att att ta ut en 

depositionsavgift som återbetalas när hyresobjekten återlämnats i fullgott skick. Vid fakturering skall 

hela fakturabeloppet vara Uthyraren tillhanda senast på det förfallodatum som anges på faktura från 

Uthyraren. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta (referensräntan + 15%) samt lagstadgad 

påminnelseavgift (f.n. 60 kr). 

 

Avbokning 

Avbokning kan göras utan kostnad för hyrestagaren fram t.o.m. sju dagar innan hyresperiodens 

början. Vid senare avbokning debiteras 50% av det avtalade hyresbeloppet och vid avbokning samma 

dag som hyresperiodens början eller vid utebliven hämtning debiteras hela hyresbeloppet. 

 

Ansvar och försäkring 

Hyrestagaren bär ensam det fulla ansvaret för hyresobjekten under hyresperioden och är skyldig att 

ersätta Uthyraren för skada och förlust av hyresobjekten. Hyrestagaren skall utan dröjsmål meddela 

uthyraren om skada eller förlust av hyresobjekten. Hyrestagaren är skyldig att hålla hyresobjekten 

försäkrade mot förlust och skada orsakad av brand, vatten, stöld och skadegörelse mm till ett belopp 

som minst motsvarar hyresobjektens återanskaffningsvärde. Hyrestagaren är skyldig att ersätta 

Uthyraren för skada eller förlust inom 10 dagar från sådan skada eller förlust och denna skyldighet 

gäller oavsett om Hyrestagaren erhållit eller kommer att erhålla försäkringsersättning. Hyrestagaren 

skall på Uthyrarens begäran kunna uppvisa bevis om försäkring. 

Uthyraren ansvarar inte för skador på person eller egendom som uppstår genom Hyrestagarens 

användning av hyresobjekten. 

Uthyrarens ansvar är uttömmande reglerat i dessa allmänna villkor och Uthyrarens ansvar är 

begränsat till den totala hyresersättning som Uthyraren erhållit. Uthyraren svarar inte i något fall för 

utebliven vinst, följdskador eller andra indirekta skador. 

Fel på hyresobjekt 

Fel på hyresobjekt enligt ska meddelas till Uthyraren som, utan oskäligt dröjsmål, skall ges möjlighet 

att åtgärda felet. Uthyrarens skyldighet att åtgärda fel gäller inte för hyresobjekt som befinner sig 

mer än 50 km (vägförbindelse) från hämtningsplatsen. Hyrestagaren är inte skyldig att betala hyra för 

tidsperiod som fel på hyresobjekt består. Avdrag för fel utgår endast under förutsättning att 

Hyrestagaren har informerat Uthyraren om felet och att Uthyraren har erbjudits möjlighet att 

åtgärda felet. 

Övrigt 

Svensk materiell lag tillämpas på hyresavtalet och dessa allmänna villkor. Tvist ska avgöras av allmän 

domstol.  
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