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Allmänna villkor 

§1. Tillämplighet 

Dessa villkor gäller mellan Beställaren och Adams International AB vid hyra av maskiner och annan utrustning 

(”Hyresobjektet”) från Adams International AB (”Adams”). Dessa villkor gäller om inte annat skriftligen avtalats. 

§2. Leverans och retur 

Hyresobjektet hämtas från och återlämnas till Adams lager.  Om Adams åtagit sig att transportera 

Hyresobjektet ska Beställaren svara för transportkostnader. Om Adams har åtagit sig att transportera 

Hyresobjektet till Beställaren övergår risken för Hyresobjektet på Beställaren när Hyresobjektet har avlämnats 

på av Beställaren anvisad plats. 

Hyresobjektet anses återlämnat när det avlämnats vid Adams lager, om inte annat har avtalats. 

§3. Hyrestid 

Hyrestiden räknas från och med den dag då Hyresobjektet hålls tillgängligt enligt Hyresavtalet till och med den 

dagen hyrestiden upphör enligt Hyresavtalet. 

Beställarens rätt att nyttja Hyresobjektet upphör automatiskt vid Hyrestidens utgång. 

Om det är avtalat att Adams ska tillhandahålla montage av Hyresobjektet räknas hyrestiden från och med den 

dag Hyresobjektet är monterat. 

§4. Hyresräkning 

Hyra utgår under hyrestiden med belopp enligt Adams vid var tid gällande prislista, jämte skatter och avgifter, 

om inte annat avtalats. 

Dagshyra utgör hyrespris per Hyresobjekt och kalenderdag. För hyrestid som utgörs av del av kalenderdag utgår 

hyra för en hel kalenderdag. Notera att hyra utgår lördag, söndag, helgdag samt under semesterperiod om inte 

annat avtalats. Under semesterperiod (juni t.o.m. augusti) finns möjlighet till reducerad hyra efter 

överenskommelse.  

Om hyra per byggdag har avtalats utgår hyra per arbetsdag. 

Om fast hyrespris har avtalats och hyran betalas helt eller delvis i förskott återbetalas inte den i förskott 

inbetalda hyran. 

§5 Beräkning av andra kostnader 

Pris för förbrukningsmaterial, frakt, arbetstimmar, servicebil o.s.v. beräknas i enlighet med Adams vid var tid 

gällande prislista, om inte annat avtalats.  

§6 Betalning av hyra och andra kostnader 

Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum om inte annat avtalats. 

Vid försenad betalning ska dröjsmålsränta utgå från förfallodagen med ett belopp motsvarande den av Sveriges 

Riksbank vid var tid fastställda referensräntan med ett tillägg om 8 procentenheter.  

Påminnelse om betalning tillsammans med påförd påminnelseavgift skickas ut (5) dagar efter förfallodatum 

Om Beställaren har anmärkning mot faktura ska skriftlig reklamation ske till Adams inom åtta (8) dagar från 

fakturadatum. 

Fakturabelopp för gasol, MK1, HVO, pellets och liknande förbrukningsprodukter (effekt) ska betalas senast 20 

dagar efter fakturadatum. Detta belopp faktureras separat.  

Adams har rätt att vid Hyresavtalets ingående kräva att Beställaren ställer säkerhet motsvarande 

återanskaffningsvärdet för respektive Hyresobjekt. 

§7 Skötsel och vård 

Beställaren ska undersöka Hyresobjektets skick och skriftligen anmäla anmärkning till Adams senast tre (3) 

dagar efter det att Hyresobjektet blivit tillgängligt för Beställaren. I de fall ingen anmärkning inkommit inom 

angiven tid anses Hyresobjektet som mottaget i fullgott skick.  

Endast behörig kvalificerad personal äger rätt att handha Hyresobjekt.  

Beställaren svarar för vård, underhåll, och förvaring av Hyresobjektet samt dess tillbehör. Det åligger 

Beställaren att vid tveksamhet inhämta information från Adams i dessa avseenden. Reparation av 
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Hyresobjektet får inte ske utan Adams medgivande. För vissa Hyresobjekt ska veckounderhåll enligt avtal 

genomföras. 

§8 Hyresobjekt som inte får flyttas 

Om det är avtalat att Adams ska tillhandahålla montage av Hyresobjektet ska Beställaren skriftligen anmäla 

anmärkning omgående vid fel på Hyresobjektet. Endast Adams eller av Adams anlitad personal får flytta på 

dessa Hyresobjekt. 

§9 Förvaring och användning 

Hyresobjektet ska under hyrestiden vårdas och förvaras av Beställaren på sådant sätt att det inte utsätts för 

skada, olovligt utnyttjande eller tillgrepp. Beställaren är skyldig att vidta erforderliga säkerhetsåtgärder, såsom 

att låsa in Hyresobjektet med godkända lås och tillse att obehöriga ej har tillgång till hyresobjektet.   

Hyresobjektet får endast användas för sådana uppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är 

avsett. Hyresobjektet får inte lämna den i avtalet angivna adressen eller projektet utan Adams godkännande.  

 §9 Äganderätt till Hyresobjektet 

Hyresobjektet är och förblir Adams egendom och får inte nyttjas i strid med dessa villkor eller på så sätt som 

riskerar att påverka Adams äganderätt.  

Hyresobjektet får till exempel inte inskrivas, pantsättas, sammanfogas med fast egendom eller överlåtas av 

Beställaren. Föremål som Beställaren installerar i eller tillför Hyresobjektet är och förblir Beställarens egendom.  

Hyresobjektet får inte sammanblandas med Beställarens egendom på så sätt att Adams äganderätt riskerar att 

påverkas. 

Hyresobjekt får inte hyras ut i andra hand eller nyttjas av annan än Beställaren.  

§9 Ansvar och försäkringar 

Beställaren ansvarar till det fulla värdet av Hyresobjektet vid förlust eller skada som inte beror på Adams eller 

förhållande på Adams sida och ska genom allriskförsäkring hålla Hyresobjektet försäkrat till 

återanskaffningsvärdet. Försvinner eller skadas Hyresobjektet ska Beställaren omedelbart anmäla detta till 

Adams. 

Beställaren ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring och svarar för skada som Hyresobjektet tillfogar person eller 

egendom. Beställaren ska hålla Adams skadeslös vid person- och sakskada enligt denna bestämmelse.  

Beställaren är skyldig att på begäran uppge och styrka sitt försäkringsskydd. 

§10 Dröjsmål och fel 

Om hyresobjektet inte fungerar enligt Hyresavtalet ska Adams utan kostnad och oskäligt dröjsmål åtgärda 

bristen. Beställaren är inte skyldig att betala hyra under den tid då bristen åtgärdas. 

Adams skyldigheter omfattar inte fel eller brister som är utan betydelse för Beställarens användning av 

Hyresobjektet eller fel som uppstått till följd av att Beställaren handlat i strid med villkoren för Hyresobjektets 

skötsel och användning.  

Beställaren ansvarar för fel som uppstår på grund av strömavbrott eller sabotage. 

Adams svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av Adams vårdslöshet. Adams svarar inte i 

något fall för utebliven vinst, följdskador eller andra indirekta skador    

§11 Skada  

Beställaren svarar för på Hyresobjektet uppkomna skador, som inte anses vara normalt slitage, från det att 

hyresobjektet är lastat till dess att detta är återlämnat hos Adams.  

§12 Förtida uppsägning 

Part äger rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande om den andra parten i väsentligt avseende 

(t.ex. utebliven betalning eller användande av Hyresobjektet utanför den angivna arbetsplatsen) bryter mot 

dessa villkor. Adams äger vidare rätt att omedelbart säga upp Hyresavtalet om Beställaren går i konkurs, ställer 

in sina betalningar, blir föremål för företagsrekonstruktion, befinns sakna utmätningsbara tillgångar eller 

annars kan antas vara illikvid eller på obestånd.  

Sägs Hyresavtalet upp i förtid upphör Beställarens rätt att nyttja Hyresobjektet och Beställaren är skyldig att 

omedelbart återlämna Hyresobjektet till Adams. Adams äger vid detta förhållande rätt att återta samtliga 
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Hyresobjekt med tillbehör. Beställaren svarar för samtliga kostnader för återtagandet. 

Adams har oaktat styckena ovan alltid rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande och återta 

Hyresobjektet på Beställarens bekostnad för det fall Adams bedömer att det föreligger risk för Hyresobjektets 

förekommande eller förstörelse.  

§13 Tvist 

Svensk lag är tillämplig på Hyresavtalet. Tvister mellan Adams och Beställaren ska avgöras av svensk allmän 

domstol med Attunda tingsrätt som första instans.  

 


