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Hyresvillkor - privatperson 

 

 

 

Priser 

Uthyrningspris är det pris som gäller vid avhämtning och avlämning av 

uthyrningsprodukter på Fest & Eventfixarens företagsadress inom föreskrivna tider. 

Det är det pris som visas på företagets hemsida. För tält gäller alltid fullservicepris. 

Visas också på vår hemsida. 

Delservicepris är det pris som gäller då Fest & Eventfixaren levererar och hämtar 

uthyrningsobjekt hos hyresmannen. Leverans/hämtning sker till/från tomtgräns. 

Detta pris är procentuellt något dyrare än uthyrningspris och ska täcka de 

kostnader som uppstår kring leverans/hämtning. Visas inte på hemsidan. 

Fullservicepris är det pris som gäller då Fest & Eventfixaren levererar och hämtar 

uthyrningsprodukter hos hyresmannen. Fest & Eventfixaren monterar/demonterar 

tältobjekt och sätter upp och tar ner samtlig övrig utrustning som är hyrd. 

Utsmyckning ingår ej! Detta pris är ytterligare procentuellt något dyrare och ska 

täcka kostnader som uppstår kring denna servicenivå. Visas inte på hemsidan. 

Transport 

För det fall hyresmannen själv skall avhämta hyresobjektet hos Fest & Eventfixaren 
ansvarar hyrestagaren för godset under transporten. 

Underlåtenhet att anmäla brister i leveransen samt skador på hyresprodukt kan 
medföra att hyresmannen drabbas av ansvar och kostnader. 

Transportkostnad tas ut enligt nedanstående taxa där Fest & Eventfixaren 

levererar/hämtar produkter. 

Transport med tält: 

900 kr för leveranser inom Malmö. 

1250 kr för leveranser upp till 30 km enkelt transportavstånd. 

1650 kr mellan 30 – 50 km enkelt transportavstånd. 

Över 50 km 55 kr/km. Minsta avgift 2750 kr.  

Transport utan tält: 

600 kr för leveranser inom Malmö. 

900 kr för leveranser upp till 30 km enkelt transportavstånd. 

1250 kr mellan 30 – 50 km enkelt transportavstånd. 

Över 50 km 35 kr/km. Minsta avgift 1750 kr. 

Transport med inbärning: 

Pålägg med 100 kr-500 kr på ovan summor beroende på mängd produkter. 

Cateringtransport: 

Offereras enligt leverantör 

 

Fest & Eventfixarens åtaganden 

Fest & Eventfixaren ansvarar för att hyresprodukter är i bra skick och lämpade för 

sitt användningsområde. Hyresprodukterna är disponibla för hyresmannen enligt 

tiden på uthyrningskontraktet. 

För de fall Fest & Eventfixaren svarar för leverans, montering och demontering 

svarar Fest & Eventfixaren för riskerna kring detta samt för att åtgärderna är 

slutförda vid den tidpunkt hyrestagaren avtalat om. 

 

Fest & Eventfixaren svarar inte för följderna av: 

• Brand 

• Krig 

• Lockout 

• Strejk 

• Stöld 

• Väderförhållande 

• Eller annan Force Majeure som omöjliggör för Fest & Eventfixaren att 

uppfylla sina åtagande. 

Vid sådana förhållanden skall Fest & Eventfixaren underrätta hyresmannen och 

avtalet mellan parterna är förfallet. 

Fest & Eventfixaren ansvarar inte för: 

• skador på hyresmannens eller tredje mans egendom som orsakats av 

felaktig montering av hyrestagaren. 

• felaktig demontering, felaktig användning eller bristande kontroll eller 

uppsyn över hyresobjektet under hyresperioden. 

• skador som uppstår, under montering/demontering, på byggnader, 

växter eller liknande där Fest & Eventfixaren åsamkat skadan ersätts 

detta till marknadsmässigt pris. Fest & Eventfixaren har rätt att anlita 

sakkunnig person för att värdera och åtgärda dessa skador.  

• markbeläggning, nedgrävda installationer eller liknande, där det 

krävs att förankring måste ske av hyresprodukt, har hyrestagaren 

skyldighet mot Fest & Eventfixaren att informera kring dessa 

installationer. Fest & Eventfixaren ersätter inte skador som 

uppkommit kring markbeläggning och dolda installationer i marken. 

 

Uthyrningstid 

Priset beräknas för varje hyresprodukt och period. 

Uthyrningsperiod är normalt 1 period om inget annat avtalats. 

Vid längre hyror kontakta Fest & Eventfixaren för pris. 

 

 

 

 

 

 

Hyresmannens åtaganden 

Hyresmannen ansvarar för av Fest & Eventfixaren uthyrda hyresprodukter under 
hela hyresperioden. Produkter ska rengöras (gäller inte diskning av porslin, glas 
och bestick, vilket ingår i hyran) och återställas i de vagnar, lådor m.m. och ställas 
vid tomtgräns för avhämtning. Popcornsmaskin inte heller rengöras. 

För de fall hyresmannen vid mottagandet av hyresprodukter eller efter leverans 
konstaterar att hyresprodukt är skadat eller att material saknas skall hyresmannen 
omedelbart kontakta Fest & Eventfixaren. 

Hyresmannen ska: 

 

• se till att tältdukar i förekommande fall är påsatta och stängda då tält 
inte används. 

• hålla hyresprodukter under uppsikt för att undvika stöld eller 
skadegörelse på desamma. 

• inte applicera några klistrande material på uthyrningsprodukter. 
• inte grilla eller tillaga osande mat i hyrda tält eller i dess omedelbara 

närhet. Se till att rökning inte sker i tälten! 
• för textilier inte använda färgade stearinljus eller liknande.  
• vid kraftigt nedfläckade textilier, tala om detta vid återlämning eller 

avhämtning. 
• porslin, glas m.m. ska grovrengöras från matrester, dryck o.dyl. och 

ska därefter sättas i avsett förvaringsemballage. Söndrigt porslin ska 

separeras från övriga produkter. 

• glas/porslin som gått sönder ersätts med ett engångsbelopp. F.n. 25 

-50 kr för glas och tallrikar och 20-40 kr för bestick. Kan variera 

beroende på vilken sorts glas/tallrik/bestick som hyrts 

• Inte stå eller sitta på bord då dess inte är avsedda för detta. 

• vårda hyresprodukter under hyresperioden samt rengöra efter 
användning. 

• då hyresprodukt återlämnas i icke fullgott skick debiteras hyres-

produktens inköpspris samt en administrativ avgift på 50 kr. 

• för textiler gäller att dessa ska kunna fås rena vid tvätt. Fläckar m.m. 

som inte går bort är att anse som att produkten inte är i fullgott 

skick. 

• då Fest & Eventfixaren hyr textilprodukterna av externt företag gäller 

det externa företagets regler för produkthantering. Det externa 

företaget kasserar icke fullgoda textilier och inköpspris samt 

administrativ avgift på 50 kr debiteras hyresmannen. 

• hyresmannen äger inte rätt att ta över skadad produkt även om 

ersättning för densamma skett. 

• se till att tält och övriga produkter är tillgängliga från klockan 08.30 

den dag som återhämtning ska ske. 

Återlämnande av hyresprodukter 

• eventuell skadad egendom skall förvaras åtskild från övriga delar av 

hyresobjektet. 

• monterade hyresprodukter ska vara demonterade och förvaras i 

avsett förvaringsemballage. 

• hyrestagaren accepterar att Fest & Eventfixaren besiktigar 

produkterna efter återlämnandet. 

• återlämningstid är mellan 08:00 - 09:00 eller enligt 

överenskommelse. 

• ej återlämnade hyresprodukter inom hyresperioden debiteras med 25 

% av dygnshyra/timme upp till 3 timmar. Därefter debiteras full 

dygnshyra. 

• när Fest & Eventfixaren skall hämta produkterna hos er skall dessa 

vara vid tomtgräns senast klockan 09:00 om inget annat avtalats. 

 

Betalningsvillkor 

• Fest & Eventfixaren tillämpar förskottsbetalning  med del av 

hyresbeloppet vid bokning och resterande 14 dagar före 

hyrestillfället. 

• Fest & Eventfixaren har rätt att kräva deposition eller annan säkerhet 

vid uthyrning. Speciellt vid hyra av dyra hyresobjekt, eller då 

hyresobjekt är avsett att användas i risksituationer där skador eller 

annan utsatthet kan anses vara överhängande. 

• Fest & Eventfixaren tillämpar förskottsbetalning på alla hyror där 

cateringprodukter, personal, artister m.m. finns med som produkt. 

 

Avbeställning 

• För privata kunder gäller avbeställning för bokade uthyrningsobjekt 
senast 14 dagar före hyrestillfället (3v vid studentbokning). Därefter 
debiteras halv hyra för bokade hyresobjekt vid avbokning efter 
avbeställningstiden. Bokningen upphör också att gälla och Fest & 
Eventfixaren har rätt att hyra ut det/de bokade hyresobjektet/en. 

• För bokningar där tält ingår gäller 60 dagars avbeställning. 90 dagar 
under studentperioden! Debitering halv hyra efter 
avbeställningstiden. 

• För cateringprodukter gäller 14 dagars avbeställning. 
• Vid offererade förhyrningar gäller det som avtalats i offerten för 

privatkunder. 

Hyresavtal rörande korttidsuthyrning av lös egendom 

Dessa är de allmänna villkor som tillämpas av Fest & Eventfixaren vid uthyrning av 
lös egendom, såsom tält, värmare, belysning, bord etc. 

Avvikelse kan göras från dessa villkor men skall, för att vara gällande, vara 
skriftligt överenskomna mellan Fest & Eventfixaren och hyrestagaren. 


