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1. Inledande bestämmelser 
 
1.1 Dessa särskilda villkor ska - om parterna inte skriftligen av-

talar något annat - utgöra avtalsinnehåll mellan Ragn-Sells och 
Kunden när överenskommelse träffas om att Kunden ska hyra 
utrustning (Hyresobjektet) av Ragn-Sells. Utöver vad som fö-
reskrivs i dessa särskilda villkor gäller även Ragn-Sells All-
männa villkor.  

 
2. Äganderätt och nyttjanderätt 
 
2.1 Ragn-Sells är och förblir ägare till Hyresobjektet och Kunden 

förvärvar genom avtalet bara en nyttjanderätt till Hyresobjek-
tet. Hyresobjektet ska alltid vara märkt ”Tillhör Ragn-Sells”.  

 
3. Avlämnande 
 
3.1 Ragn-Sells ska avlämna Hyresobjektet på den plats och inom 

den tidsfrist som anges i avtalet eller, om sådan tidsfrist inte 
har angivits, inom rimlig tid 

  
3.2 I samband med att Hyresobjektet avlämnas ska Ragn-Sells till 

Kunden överlämna en manual eller annan motsvarande infor-
mation.   

 
4. Mottagande, undersökning och reklamation 
 
4.1 Kunden ska på egen bekostnad vidta de åtgärder som kan er-

fordras för att ta emot Hyresobjektet när det ställs till dennes 
förfogande.  

 
4.2 Kunden ska vid mottagandet noga besiktiga Hyresobjektet och 

kontrollera skick och funktion. Om Hyresobjektet är behäftat 
med fel, ska Kunden genast skriftligen reklamera felet hos 
Ragn-Sells.  

 
4.3 Ragn-Sells ansvarar inte för fel som upptäckts eller borde ha 

upptäckts vid en mottagningsbesiktning och inte skriftligen 
anmälts till bolaget inom en vecka från den dag när Hyresob-
jektet avlämnades. Reklamation som sker senare än tre måna-
der efter avlämnandedagen är utan verkan mot Ragn-Sells.  

  
5. Vård och underhåll 
 
5.1 Kunden ska väl vårda och akta Hyresobjektet. 
 
5.2 Ragn-Sells tillhandahåller ett grundläggande förebyggande un-

derhåll, vilket utförs hos Kunden. Underhåll och reparationer 
som kan krävas utöver detta för att – med undantag för nor-
malt slitage – bibehålla Hyresobjektet i ursprungligt skick, ska 
ombesörjas och bekostas av Kunden.  

 
5.3 Skulle Hyresobjektet p.g.a. onormal förslitning, vanvård eller 

annan dylik orsak bli obrukbart under hyrestiden, befriar detta 
inte Kunden från skyldigheten att betala hyra och andra ersätt-
ningar enligt detta avtal.  

 
6. Fel och brister 
 
6.1 Är Hyresobjektet behäftat med fel som Ragn-Sells enligt dessa 

särskilda villkor svarar för, ska Ragn-Sells i eget val antingen 

(1) åtgärda felet, (2) ersätta felaktig utrustning med felfri eller 
(3) där felet inte väsentligt påverkar funktionen, medge Kun-
den en mot felet svarande nedsättning av hyran. Medför felet 
att Hyresobjektets funktion nedsätts väsentligt och skulle 
Ragn-Sells inte inom en med hänsyn till felets omfattning och 
betydelse skälig tid antingen åtgärda felet eller byta ut den fel-
aktiga utrustningen, har Kunden rätt att frånträda hyresavtalet. 
Utöver vad som nu anges har Ragn-Sells inga skyldigheter vid 
fel i Hyresobjektet.   

 
7. Skada på eller förlust av Hyresobjektet 
 
7.1 Om inte annat avtalats, ansvarar Kunden – bortsett från nor-

malt slitage – oberoende av vållande för förlust av eller skada 
på Hyresobjektet. Kunden ansvarar oberoende av vållande all-
tid för skada på eller rengöring av behållare som förorsakats 
av att olämpligt avfall eller farligt avfall lagts i behållaren. 

 
8.  Kundens nyttjande av Hyresobjektet 
 
8.1 Kunden ansvarar för att Hyresobjektet får uppställas på över-

enskommen plats och även för eventuella därmed förbundna 
kostnader.  

 
8.2 Lastning av Hyresobjektet ska ske så att jämvikt erhålls. Det 

får inte lastas högre än till dess övre kant och inte heller så att 
av Ragn-Sells föreskriven maximalt vikt överskrids. Föremål 
längre, högre eller bredare än Hyresobjektet får inte lastas i 
detta.  

 
8.3 Kunden ansvarar för alla skador som uppkommer till följd av 

Kundens nyttjande av Hyresobjektet. 
 
8.3 Kunden får inte utan Ragn-Sells föregående skriftliga medgi-

vande flytta Hyresobjektet från det i avtalet angivna använd-
ningsstället eller utnyttja Hyresobjektet för annat ändamål än 
det för vilket det upplåtits. 

 
8.4 Hyresobjektet får inte införlivas i annan, fast eller lös, egen-

dom på ett sådant sätt att Ragn-Sells äganderätt till Hyresob-
jektet kan äventyras.  

 
8.5 Kunden får inte utan Ragn-Sells föregående skriftliga medgi-

vande överlåta detta avtal eller hyra ut Hyresobjektet till an-
nan. 

  
9. Hyra 
 
9.1 Om parterna inte avtalar något annat utgår hyra från och med 
den dag  när  Hyresobjektet avlämnats av Ragn-Sells till och med 
den när Hyresobjektet enligt avtal ska avhämtas.  
 
10.  Överlåtelse och upplåtelse 
 
10.1 Kunden får inte utan Ragn-Sells föregående skriftliga medgi-

vande överlåta detta avtal eller hyra ut Hyresobjektet till an-
nan. 

 
10.2 Ragn-Sells får överlåta eller pantsätta Hyresobjektet och/eller 

Ragn-Sells rättigheter enligt avtalet, om förbehåll därvid görs 
för Kundens rättigheter till Hyresobjektet enligt detta avtal.

  


