
 

BILAGA 1 

Dahls allmänna villkor för uthyrning av verktyg

1 TILLÄMPLIGHET 
Dessa allmänna villkor för uthyrning av verktyg (”Allmänna Villkor”) är tillämpliga 
vid Dahls uthyrning av maskiner, utrustning och andra verktyg, och utgör en 
integrerad del av Avtalet. Avvikelser från dessa Allmänna Villkor måste avtalas 
skriftligen för att bli gällande. 

2 DEFINITIONER 
”Avtalet” avser mellan Dahl och Hyrestagaren ingånget skriftligt avtal om uthyrning 
av Hyresobjektet, eller annan överenskommelse där hänvisning till dessa Allmänna 
Villkor görs; 
”Hyresobjektet” avser maskiner, utrustning och/eller andra verktyg som Avtalet 
omfattar; 
”Hyrestagaren” avser den part med vilken Dahl ingått Avtalet; och 
”Dahl” avser Dahl Sverige AB, org. nr org. nr 556287-0229, eller annat bolag inom 
Dahl-koncernen som är identifierad som part i Avtalet. 

3 NYTTJANDERÄTT TILL HYRESOBJEKTET 
3.1 Dahl upplåter till Hyrestagaren en begränsad nyttjanderätt till Hyresobjektet i 
enlighet med villkoren i Avtalet. Hyresobjektet är och förblir Dahls egendom under 
hyrestiden, och ingenting i Avtalet innebär eller ska tolkas som att Hyrestagaren 
erhåller äganderätten till Hyresobjektet. 
3.2 Hyresobjektet får inte nyttjas i strid med Avtalet, tillämplig lag, 
myndighetsbeslut eller på sätt som riskerar att påverka Dahls äganderätt till 
Hyresobjektet. Utan begränsning av det föregående får Hyrestagaren inte (i) märka 
om eller på annat sätt ändra identifikation av Hyresobjektet, skriftliga instruktioner 
eller liknande; (ii) infoga eller sammanfoga Hyresobjektet i fast eller lös egendom 
tillhörande annan än Dahl; eller (iii) pantsätta, överlåta, uthyra eller på annat sätt 
upplåta rättighet till Hyresobjektet till tredje man. 

4 AVHÄMTNING, HYRESTID OCH ÅTERLÄMNANDE 
4.1 Hyresobjektet ska avhämtas och återlämnas vid ett Dahlcenter enligt Dahls 
instruktioner. Om parterna har avtalat om att Dahl ska ombesörja transport ska 
Hyresobjektet avlämnas på av Hyrestagaren anvisad plats. Hyrestagaren ansvarar 
för lastning och lossning av Hyresobjektet. 
4.2 Hyrestiden räknas från och med det tidigare av (i) den dag då Hyresobjektet 
enligt Avtalet hålls tillgänglig för avhämtning, eller om Dahl ansvarar transport av 
Hyresobjektet, den dag Hyresobjektet enligt Avtalet ska avlämnas på av 
Hyrestagaren anvisad plats; eller (ii) den faktiska tidpunkten för avhämtande eller 
avlämnande av Hyresobjektet. 
4.3 Om hyrestiden inte framgår av Avtalet löper hyrestiden fram till och med det 
datum Hyrestagaren återlämnar Hyresobjektet till av Dahl anvisat Dahlcenter, eller 
om Dahl ombesörjer transport av Hyresobjektet, den dag Hyrestagaren meddelat 
Dahl att Hyresobjektet finns tillgängligt för avhämtning. 
4.4 Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel har utfärdats av Dahl. Vid 
återlämnandet ska Hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal 
förslitning i gott skick. I annat fall är Dahl berättigad att på Hyrestagarens risk och 
bekostnad rengöra och reparera Hyresobjektet för att återställa Hyresobjektet till gott 
skick. 

5 MOTTAGNINGSKONTROLL OCH BESIKTNINGSPLIKT 
5.1 Hyrestagaren ska omedelbart efter mottagandet av Hyresobjektet, och senast 
innan det tas i drift, utföra erforderlig kontroll samt noggrant undersöka 
Hyresobjektet. Anmärkning mot brister i Hyresobjektet eller tillhörande instruktioner 
ska, för att kunna göras gällande, anmälas till Dahl utan oskäligt dröjsmål och 
senast en vecka från att Hyresobjektet gjorts tillgängligt för Hyrestagaren. Vid 
utebliven reklamation enligt denna punkt ska Hyrestagaren anses mottagit 
Hyresobjektet i fullgott skick. 
5.2 Om Hyresobjektet inte fungerar enligt Avtalet, och felet eller bristen inte beror 
på sådan skada som Hyrestagaren ansvarar för enligt villkoren i Avtalet, ska Dahl 
utan oskäligt dröjsmål efter Hyrestagarens reklamation åtgärda felet eller bristen. 
Hyrestagaren är inte skyldig att betala hyresavgift under sådan avhjälpandeperiod. 
5.3 Dahl ansvarar för obligatoriska besiktningar av Hyresobjektet. Hyrestagaren 
ska dock ombesörja och bekosta besiktningar efter montage på arbetsplatsen. Dahl 
har rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning av Hyresobjektet på 
Hyrestagarens arbetsplats under normal arbetstid. 

6 ANVÄNDNING OCH VÅRD AV HYRESOBJEKTET 
6.1 Hyresobjektet får användas under högst åtta timmar per dygn om inte annat 
framgår av Avtalet. Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från Dahl, flyttas till 
annan arbetsplats än vad som avtalats eller användas av annan än Hyrestagaren. 
6.2 Hyresobjektet får endast användas i enlighet med tillhörande instruktioner, 
och endast för arbetsuppgifter och under arbetsförhållanden för vilket det typiskt sett 
är avsett. 
6.3 Hyrestagaren är skyldig att i samband med avhämtning och avlämning av 
Hyresobjektet tillse att denne fått tillräckliga instruktioner för såväl handhavande 
som skötsel av Hyresobjektet. Hyresobjekt för vilka särskilda instruktioner eller

 
förskrifter för handhavandet får endast nyttjas av sådan behörig och kvalificerad 
personal som har fått del av och förstått dessa instruktioner. Hyresobjektet ska 
under hyrestiden handhas och förvaras av Hyrestagaren på sådant för åverkan, 
olovligt nyttjande eller tillgrepp. 
6.4 Hyrestagaren ska svara för tillsyn och skötsel av Hyresobjektet. Förutom att 
bekosta driv- och smörjmedel, ska Hyrestagaren även ombesörja och bekosta 
utbyte av förbrukningsmaterial. 

7 HYRESAVGIFT OCH BETALNING 
7.1 Om hyresavgiften inte framgår av Avtalet gäller hyresavgiften som anges i 
Dahls vid var tid gällande hyresprislista. 

7.2 Vid dagshyra och kalenderdagshyra beräknas hyresavgiften per Hyresobjekt 
och dag. Vid månadshyra anges hyresavgiften per kalendermånad. För del av dag 
utgår hyresavgift som för hel dag. För samtliga hyresformer debiteras hyra under 
semesterperiod och annan motsvarande ledighet. Vid tillämpning av dagshyra gäller 
därutöver att (i) om Hyresobjektet under en viss dag utnyttjas mer än ett arbetsskift 
om 8 timmar debiteras skifttillägg om 10 % av avtalad hyresavgift för varje 
överskjutande timme; och (ii) lördagar, söndagar och helgdagar är hyresfria under 
förutsättning att Hyresobjektet inte nyttjas. 
7.3 Alla avtalade hyror, priser och övriga belopp i Avtalet är angivna exklusive 
mervärdesskatt om inget annat uttryckligen framgår. 
7.4 Om inget annat anges i Avtalet ska betalning erläggas senast trettio (30) 
dagar från fakturadatum. Vid Hyrestagarens dröjsmål med betalning har Dahl rätt till 
dröjsmålsränta uppgående till den vid var tid gällande referensräntan enligt Sveriges 
Riksbank med tillägg av 8 procentenheter samt lagstiftad påminnelseavgift. 
7.5 Dahl har rätt att begära att Hyrestagaren ställer säkerhet för respektive 
Hyresobjekt till återanskaffningskostnaden. Dahl har rätt att bestämma (i) i vilken 
ordningsföljd ställda säkerheter ska tas i anspråk, och (ii) i vilken ordningsföljd 
Hyrestagarens förpliktelser ska betalas genom att ställda säkerheter tas i anspråk. 

8 ANSVAR OCH FÖRSÄKRING 
8.1 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av Hyresobjektet samt för 
samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada ska anmälas till Dahl för 
beslut om hur Hyresobjektet ska repareras. Om Hyresobjektet inte är möjligt att 
reparera eller har gått förlorat ska Hyrestagaren ersätta Dahl med ett belopp 
motsvarande återanskaffningskostnaden för Hyresobjektet. 
8.2 Vid stöld av Hyresobjektet under hyrestiden ansvarar Hyrestagaren för att 
omedelbart meddela Dahl och polisanmäla stölden. Avtalad hyresavgift debiteras för 
Hyresobjektet fram till att kopia av polisanmälan inkommit till Dahl. 
8.3 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som Hyresobjektet 
orsakar på Hyrestagarens eller tredje mans egendom. Hyrestagaren ska hålla Dahl 
skadelös i anledning av alla eventuella krav från tredje man härrörande ur skador på 
person eller egendom som orsakats av Hyresobjektet under hyrestiden. 
8.4 Dahl ansvarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av Dahls 
vårdslöshet. Dahls ansvar omfattar inte indirekt kostnad, skada eller förlust såsom 
leveransförseningar, stillestånd, driftsavbrott, produktionsbortfall, förlorad 
användning, förlust av uppgifter, förlust av avtal, utebliven vinst, eller annan 
ekonomisk följdförlust. 
8.5 Hyrestagaren har inte rätt att göra gällande andra påföljder mot Dahl än de 
som uttryckligen framgår av Avtalet.  
8.6 Hyrestagaren ska under hyrestiden hålla Hyresobjektet försäkrat med 
allriskförsäkring motsvarande återanskaffningskostnaden. 
8.7 Dahl och Hyrestagaren ska under hyrestiden ha sedvanlig ansvarsförsäkring 
om inte annat framgår av Avtalet. 

9 FÖRTIDA UPPSÄGNING 
9.1 Vardera part (”Berättigad Part”) har rätt att genom skriftligt meddelande till 
den andra parten (”Avtalsbrytande Part”) säga upp Avtalet till omedelbart 
upphörande om den Avtalsbrytande Parten (i) underlåter att fullgöra sina 
förpliktelser enligt Avtalet eller gällande lag, om sådan underlåtenhet är av väsentlig 
betydelse för Berättigad Part, och förutsatt att den Avtalsbrytande Parten inte 
vidtagit rättelse (om rättelse är möjligt) senast sju (7) dagar efter skriftlig 
meddelande härom med angivande av uppgifter om vad Berättigad Part anser 
utgöra avtalsbrottet; eller (ii) inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina 
betalningar, påbörjar förhandlingar om uppgörelse med sina borgenärer, blir föremål 
för ansökan om konkurs, ger in ansökan om företagsrekonstruktion eller ackord eller 
dylikt, upphör med sin verksamhet, träder i likvidation eller en förvaltare utses 
beträffande alla eller delar av Avtalsbrytande Parts tillgångar. 
9.2 Om Dahl säger upp Avtalet till omedelbart upphörande med stöd av punkt 9.1 
har Dahl även rätt att omedelbart återta Hyresobjektet på Hyrestagarens bekostnad. 

10 ÖVRIGA VILLKOR 
10.1 En parts underlåtenhet att påtala att den andra parten avviker från villkor i 
Avtalet ska inte medföra att den första parten därigenom anses ha eftergett sina 
rättigheter och inte heller medföra att Avtalet ändras till följd av sådan passivitet. 
10.2 Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet får inte överlåtas eller 
pantsättas utan den andra partens skriftliga godkännande. 

11
 

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING 
11.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet. 
11.2 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom 
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut (”SCC”). 
11.3 Regler för förenklat skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med 
beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga 
omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska 
SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. 
11.4 Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara 
svenska. 
11.5 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul ska 
omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under 
förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning därav. 
Information som omfattas av sekretess får inte utan den andra partens föregående 
skriftliga samtycke vidarebefordras till tredje man. 
11.6 Om Avtalet eller del därav överlåts eller överförs till en tredje man är denna 
tredje man automatiskt bunden av bestämmelserna i denna skiljeklausul. 

12    GDPR
12.1 Dahl skannar legitimationen för att säkerställa en säker leverans.Vi sparar  
personuppgifterna från skanningen fram tills hyrperioden är avslutad och produkten är 
återlämnad. 
12.2 Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns på www.dahl.se




