2022-01-10
Rev 0, EF
Sida 1 av 2

Hyresvillkor för Jergo AB:s utrustningar
För testpluggar gäller i vissa fall andra villkor, se nedan rubrik ”Avvikande hyresvillkor för testpluggar”

1.

Hyrespriser är angivna i SEK och faktureras enligt gällande prislista.

2.

På samtliga hyrespriser gäller följande rabatter för hela hyrestiden:
1 - 7 dygn
8 - 14 dygn
15 - 21 dygn
22 - 28 dygn
29 - 35 dygn
36 - 42 dygn
Fler än 42 dygn
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3.

En fast mobiliseringskostnad på SEK 680:- tillkommer på varje hyresorder.

4.

Hyresperioden räknas från den dag utrustningen lämnar Jergos lager till den dag utrustningen
återkommer Jergos lager, minus två transportdagar.

5.

Kunden är ansvarig för alla transportkostnader. Leveransvillkor DAP er leveransadress, Incoterms
2010.

6.

Fakturering sker efter hyresperiodens slut. Vid hyresperioder längre än 30 dagar faktureras hyra
månatligen. Betalningsvillkor 30 dagar netto.

7.

Hyrespriser gäller inte förbrukningsartiklar, vilka köps separat. Vissa förbrukningsartiklar kan
returneras och krediteras, till exempel fog- och kapstål. Eventuell kredit utgår när artiklarna
returnerats till Jergo oanvända.

8.

Kunden åtar sig att ta ansvar för utrustningen och se till att den behålls i gott skick under hela
hyresperioden. Eventuella reparationer och reservdelar betalas av kunden. Reservdelar och arbetstid
debiteras enligt gällande prislista.

9.

All utrustning som ingår i hyresutrustningen skall returneras till Jergo vid hyrestidens slut. Saknade
delar inklusive handverktyg, manualer, transportlådor etc, debiteras kunden enligt gällande prislista
för motsvarande ny utrustning.

10. Utrustningen skall returneras till Jergo i samma skick som när den lämnade Jergo. Eventuell rengöring
av utrustning debiteras enligt gällande prislista.
11. Kunden skall läsa, förstå och respektera utrustningens instruktionsmanual.
12. Utrustningen får inte modifieras utan Jergos skriftliga medgivande.
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13. Olika säkerhetsinstruktioner gäller på olika platser. Det ligger i kundens ansvar att ta reda på vad som
gäller och följa lokala lagar och förordningar.
14. Komponenter och detaljer framtagna efter kundens specifikation för användning på Jergos
hyresmaskiner, måste köpas separat och kan inte skickas tillbaka såvida inte speciella
överenskommelser gjorts. Exempel på denna typ av komponenter är speciella fogstål och fixturer.
15. Om utrustningen är kontaminerad och inte kan rengöras och friklassas debiteras utrustningen enligt
gällande prislista för motsvarande ny utrustning.
16. Kunden skall tillse att utrustningen är försäkrad under hela hyresperioden, inklusive transportdagar.
17. Utrustningen är Jergos egendom under hela hyresperioden.

Avvikande hyresvillkor för testpluggar
18. Testpluggar hyrs ut med veckohyra.
19. Påbörjad vecka räknas som hel vecka.
20. Rabatt är inräknad i veckopriserna.
21. Testpluggarnas packningar/tätningar räknas som reservdel och betalas av kunden om de är skadade
vid retur.

Sida 2 (2)

Jergo AB
Box 122
SE-263 22 HÖGANÄS
SWEDEN

Sporthallsvägen 2 A
SE-263 34 HÖGANÄS
SWEDEN

www.jergo.se
info@jergo.se

Tel 042-36 21 10
Org 556641-9551
Godkänd för F-skatt

Tel +46 42 36 21 10
VAT SE556641955101

