
Vecka notering
Hyresavgifter

Bokningsavgift / deopsition 4 500

 
 
Pris/vecka
                                                                                                                                         11 900                  

Dygnshyra (enbart lågsäsong, gäller minst 3 dygn/nätter)                                     1 800          Pris per dygn/natt. 25 mil per dygn ingår
Milersättning utöver fria mil 20  se nedan i prislistan om antalet mil som ingår som fria mil för respektive hyresperiod 
Rabatter
>3 veckor sammanshängande hyresperiod 10%
 

Ingående tillbehör samt mil per hyresperiod
r

Slutbetalning sker senast en månad innan första hyresdag då bokningsavgiften övergår till
 4 500 kr i depositon. Läs mer under hyresvillkor

r
köksutrustning ja komplett köks- och serveringsutrustning för 4 personer
sängkläder nej
gasol en gasoltub
fria mil                                                                                                                              175 mil se vidare i prislista för milersättning utöver de fria milen som ingår i hyresperioden

Bokningsbara tjänster
Utomhusmöbler 400 4 stycken stolar + bord
Bokad Invändig städning vid avlämning av fordon 500
Bokad Utvändig tvätt vid avlämning av fordon 500
Bokad tömning av vatten-, avlopps- och toalettank vid avlämn av fordon 500

Avbokningsavgift 
 > 31 dagar före första hyresdag i bokad hyresperiod 1 000
 8-30 dagar före första hyresdag i bokad hyresperiod 2000
 < 7 dagar före första hyresdag i bokad hyresperiod 1 st hyra 1 st hyra motsvarar en avgift enligt säsgongspris för bokad hyresperiod

Självriskreducering
Reducering av självrisk 300

Avgifter vid överträdelser av villkor
Obokad Invändig städning 1 200
0

avgift uttas enligt tabell som Obokad  om hyrsemannen ej beställt tjänsten vid bokningen. Läs 
mer i hyresvillkoren under punkt;11. Återlämnande

Avbokningsavgift = belopp enligt tabell samt boknings-/depositionsavgiften om 4 500 kr

Självriskreducering enligt punkten 10. i  hyresvillkoren.

 Självrisken reduceras med 50% 

Bokad ; är avstädnings tjänster som kan bokas  - det åligger hyresmannen att utföra detta 
enligt punkt;11. Återlämnande i Allmänna hyresvillkoren 2010- HYRHUSBIL.NE T. Se vidare i 

prislistan under Avgifter vid överträdelser av villkor.

Obokad Utvändig städning 1 200
t

e
Otankad bil debiteras med fulltankskostnad, 80 liter
 < 2 h försent återlämnad husbil 500 avgiften tas ut per timme som hyresmannen är föresenad
 2 - 4 h försent åtelämnad husbil 1 st dep 1 st dep= hela depositonen tillfaller uthyraren
 > 4 h försent återlämnad husbil 1 st hyra avgift tas ut mosvarande 1 st veckohyra med hänsyn till säsong
Saneringskostnad om husdjur vistats i fordonet 2 500
Saneringskostnad om rökning skett i fordonet 2 500




