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1. Yleiset ehdot
Näitä ehtoja sovelletaan Vuokranantajan omaisuuden vuokraamiseen silloin, 
kun Vuokranantaja ja Vuokraaja ovat siitä kirjallisesti tai muulla tavalla sopineet. 
Ehdoista poikkeamisesta on sovittava kirjallisesti, jotta poikkeaminen olisi 
pätevä. Tuotetiedoissa, hinnastoissa ja muissa vastaavissa asiakirjoissa samoin 
kuin muulla tavalla annetut tiedot ovat sitovia vain siinä laajuudessa, kun niihin 
osapuolten välisessä sopimuksessa nimenomaisesti viitataan.

2. Määritelmät
Pakkauksella tarkoitetaan kaasun säilyttämiseen ja kuljettamiseen käytettäviä 
säiliöitä, kuten kaasupulloja, kaasupullopaketteja, siirtolavakontteja, kaasupullo-
jen koreja, siirrettäviä astioita, siirrettäviä säiliöitä sekä kuivajäälaatikoita.

Kaasuasemalla tarkoitetaan Vuokraajan luona olevaa varastosäiliötä tai kaasun 
valmistuslaitteistoa oheislaitteineen.

Vuokrasopimuksella tarkoitetaan Vuokranantajan ja Vuokraajan välillä tehtyä 
Kaasuntoimitusvälineiden vuokraamista koskevaa sopimusta.

Kaasuntoimitusvälineillä tarkoitetaan Pakkauksia, Kaasuasemia ja kaikkia muita 
Kaasuntoimitusvälineitä, joita Vuokranantaja antaa vuokralle.

3. Vuokrasopimuksen laajuus
Vuokrasopimus käsittää Kaasuntoimitusvälineet, joita Vuokraaja vuokraa kuorma-
kirjojen tai muiden asiakirjojen mukaisesti.

Vuokraajan vaihtaessa Pakkausta Vuokranantajalla on oikeus luovuttaa Vuokraa-
jalle Pakkauksia, jotka vastaavat aikaisemmin vuokrattuja Pakkauksia.

4. Vuokra
Vuokra laskutetaan siitä päivästä lähtien, milloin Kaasuntoimitusvälineet ovat 
Vuokraajan käytettävissä.

Vuokra sellaisista Kaasuntoimitusvälineistä, jotka annetaan vuokralle määräajaksi, 
maksetaan etukäteen joko koko vuokra-ajalta tai sen osalta.

Vuokra sellaisista Pakkauksista, jotka vuokrataan toistaiseksi, maksetaan 
jälkikäteen (päivävuokra). Silloin, kun Vuokraaja on maksanut Pakkauksista 
vuokran etukäteen tietyltä ajanjaksolta eikä Vuokraaja palauta Pakkauksia ajan-
jakson päätyttyä tai maksa vuokraa etukäteen uudelta ajanjaksolta, laskutetaan 
Pakkausten vuokra ajanjakson päätyttyä jälkikäteen (päivävuokra). Samoin 
menetellään, kun Vuokraaja ei Vuokrasopimuksen päätyttyä palauta Kaasuntoimi-
tusvälineitä Vuokranantajalle siten kuin näissä ehdoissa määrätään.
Vuokran laskeminen ja laskuttaminen perustuvat kuormakirjaan.

Vuokraaja ei ole velvollinen maksamaan vuokraa sellaiselta ajalta, jonka aikana 
hän ei ole voinut hyödyntää Kaasuntoimitusvälineitä tarkoitetulla tavalla sellaisen 
virheen vuoksi, josta Vuokranantaja vastaa.

5. Hinta ja maksuehdot
Vuokran määrä ilmenee Vuokranantajan kulloinkin voimassaolevista hinnastoista. 

Maksuehdot ilmenevät Vuokranantajan kulloinkin voimassaolevista hinnastoista. 
Niistä ilmenevät myös Vuokranantajan soveltamat laskutus-, viivästys- ja perimis-
maksut, viivästyskorko sekä mahdolliset muut maksut.

6. Kaasuntoimitusvälineiden luovutus
Kaasuntoimitusvälineet luovutetaan Vuokraajan käytettäväksi Ex Works 
Vuokranantajan varasto.

Tässä ilmoitettuja ehtoja tulkitaan sopimuksen alkaessa voimassaolevien 
INCOTERMS-ehtojen mukaan.

Vuokraajan tai hänen osoittamansa vastaanottajan tulee olla läsnä luovutuksen 
yhteydessä. Luovutuksen yhteydessä Vuokraajan ja Vuokranantajan tulee tarkistaa, 

että kuormakirjassa mainittu Pakkausten lukumäärä vastaa tosiasiallisesti luovutet-
tujen Pakkausten lukumäärää, ja että kuormakirjaan on merkitty oikea asiakas-
numero. Vuokraajan tulee vahvistaa vastaanottaminen allekirjoittamalla 
kuormakirja. Mahdolliset poikkeamat tulee merkitä kuormakirjaan.

Jos luovutus tapahtuu Vuokraajan rakennuksessa eikä Vuokraaja ole läsnä, mistä 
tulee sopia joka kerta erikseen, tulee Vuokranantajan tarkistaa, että kuormakirjassa 
on oikeat tiedot. Vuokranantajan tulee siinä yhteydessä merkitä kuormakirjaan, 
että Vuokraaja ei ole ollut läsnä samoin kuin mahdollisimman pian sen jälkeen 
ilmoittaa Vuokraajalle, että Kaasuntoimitusvälineet on luovutettu. Kyseinen ilmoitus 
tapahtuu siten, että Vuokranantaja jättää kuormakirjan sitä tarkoitusta varten varat-
tuun postilaatikkoon tai muuhun sovittuun paikkaan. Kuormakirjassa annettujen 
tietojen katsotaan tällöin olevan oikeita, mikäli Vuokraaja ei voi näyttää niiden 
olevan virheellisiä.

7. Kaasuntoimitusvälineiden palautus
Vuokraaja vastaa Kaasuntoimitusvälineiden palautuskuljetuksesta Vuokranantajan 
osoittamalle paikalle.

Samalla kun Vuokranantaja huolehtii Pakkausten kuljetuksesta Vuokraajalle, 
Vuokranantaja sitoutuu korvausta vastaan huolehtimaan palautuskuljetuksen 
vastaavalle määrälle Pakkauksia. Tällöin Pakkausten tulee olla valmiina kuljetusta 
varten ja niiden tulee olla saatavilla lastausta varten luovutuspaikalla. Venttiilin-
suojusten tulee tarvittaessa olla asennettuina.

Vuokraajan tulee laatia ja luovuttaa palautuskuljetusta varten tarvittavat kuljetus-
asiakirjat. Jos Vuokraaja ei ole laatinut ja luovuttanut kyseisiä kuljetusasiakirjoja, on 
Vuokranantajalla oikeus laatia ne Vuokraajan kustannuksella. 

Pakkausten palautuksen yhteydessä Vuokraajan ja Vuokranantajan tulee 
tarkistaa, että kuormakirjassa mainittu palautettujen Pakkausten lukumäärä 
vastaa palautettujen Pakkausten tosiasiallista lukumäärää, ja että kuormakirjaan 
on merkitty oikea asiakasnumero. Vuokranantajan tulee vahvistaa palautus 
allekirjoittamalla kuormakirja.

Kaasupullot, kaasupullopaketit ja siirtolavakontit tulee palauttaa Vuokranantajalle 
jäännöskaasupaineisena. Vuokraajalla ei ole oikeutta saada korvausta sellaisesta 
jäännöskaasusta.

8. Vuokraajan vastuu
Vuokraaja on velvollinen noudattamaan viranomaisten määräyksiä ja Vuokran-
antajan ohjeita, jotka koskevat Kaasuntoimitusvälineiden kuljetusta, varastointia 
ja käyttöä.

Vuokraajan tulee hoitaa Kaasuntoimitusvälineitä ja käsitellä niitä huolellisesti. 
Vuokraaja on vastuussa Kaasuntoimitusvälineille tapahtuneista menetyksistä ja 
vahingoista Kaasuntoimitusvälineiden hänelle luovuttamisesta lähtien siihen asti, 
kun ne on palautettu Vuokranantajalle, riippumatta siitä onko vahinko tai menetys 
aiheutunut puutteellisesta hoidosta ja huolenpidosta tai muista syistä.

Vuokraajalla ei ole oikeutta korjata itse menetyksiä tai vahinkoja, vaan Vuokraa-
jan on välittömästi ilmoitettava Vuokranantajalle, että menetys tai vahinko on 
tapahtunut. Vuokranantajan tulee siinä yhteydessä korjata menetys tai vahinko 
erillistä korvausta vastaan. Jos Vuokranantaja ei korvaa menetystä tai vahinkoa 
kohtuullisessa ajassa, on Vuokraajalla oikeus korjata vahinko tai menetys omalla 
riskillään ja kustannuksellaan.

Vuokraajan tulee ryhtyä kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin sellaisen vahingon 
rajoittamiseksi, joka aiheutuu virheestä, josta Vuokranantaja vastaa. Vuokraajalla 
ei myöskään ole oikeutta korjata itse sellaista virhettä, vaan Vuokraajan on välit-
tömästi ilmoitettava Vuokranantajalle virheestä.

Vuokraaja sitoutuu huolehtimaan, että sellaiset Pakkaukset, jotka ovat umpinaisia 
säiliöitä, täytetään vain Vuokranantajan kaasulla. 
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Vuokraaja ei saa luovuttaa, antaa lainaksi, vuokrata, pantata tai muulla tavalla 
oikeudellisesti määrätä vuokratuista Kaasuntoimitusvälineistä. Vuokraaja ei saa 
ilman Vuokranantajan kirjallista suostumusta siirtää, muuttaa tai täydentää Kaas-
uasemaa. 

Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi Vuokranantajalle omaisuuteen-
sa kohdistuvasta ulosmittauksesta tai konkurssista samoin kuin ilmoittamaan ulos-
ottoviranomaiselle tai konkurssipesän hoitajalle Vuokranantajan omistusoikeudesta 
Kaasuntoimitusvälineisiin.

9. Reklamaatio
Vuokraaja saa vedota Kaasuntoimitusvälineiden virheellisyyteen vain, jos hän on 
reklamoinut siitä Vuokranantajalle viipymättä sen jälkeen, kun Vuokraaja havaitsi 
virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Reklamaation tulee sisältää kuvaus siitä, 
miten virhe ilmenee. 

Vuokraaja saa vedota siihen, että Vuokranantaja on laskuttanut vuokrasta virheel-
lisesti vain, jos hän on reklamoinut siitä Vuokranantajalle viipymättä sen jälkeen, 
kun Vuokraaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Vuokranantajan 
velvollisuus ryhtyä virheen oikaisuun on tällöin rajoitettu kahteentoista (12) 
kuukauteen taaksepäin laskettuna viimeksi laaditun vuokraa koskevan laskun 
päiväyksestä. 

Jos Vuokraaja reklamoi, eikä sellaista virhettä ilmene, josta Vuokranantaja on vas-
tuussa, on Vuokranantajalla oikeus korvaukseen siitä työstä ja niistä kuluista, jotka 
ovat aiheutuneet Vuokranantajalle reklamaatiosta.

10. Vuokranantajan vastuu
Kaasuntoimitusvälineiden tulee olla hyvässä kunnossa ja sovittujen määritys-
ten mukaisia, kun ne luovutetaan Vuokraajalle. Jos Kaasuntoimitusvälineet ovat 
virheellisiä ja virhe aiheuttaa epäolennaista suurempaa haittaa Vuokraajalle, on 
Vuokranantajan velvollisuutena ilman kohtuutonta viivästystä korjata virhe tai 
korvata Kaasuntoimitusvälineet.

Vuokranantaja vastaa sellaisesta menetyksestä, vahingosta tai virheestä Kaasun-
toimitusvälineissä, joka aiheutuu Vuokranantajan menettelystä tai laiminlyönnistä.

Jos Vuokranantaja ei ole kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vastaanotetusta 
reklamaatiosta korjannut virhettä, on Vuokraajalla oikeus purkaa sopimus.

11. Tuotevastuu
Vuokraaja korvaa Vuokranantajalle aiheutuneet vahingot ja hyvittää Vuokran-
antajalle kaikki kustannukset silloin, kun Vuokranantaja velvoitetaan vastaamaan 
kolmatta kohtaan sellaisesta vahingosta tai menetyksestä, josta Vuokranantaja ei 
vastaa Vuokraajaa kohtaan tämän kohdan toisen kappaleen mukaan.

Vuokranantaja ei vastaa vahingosta tai menetyksestä, 
 a) jonka Kaasuntoimitusvälineet aiheuttavat kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle,
 tai vahingon tai menetyksen seurauksista, jos vahinko tai menetys kohtaa  
 Kaasuntoimitusvälineitä silloin, kun ne ovat Vuokraajan hallinnassa, tai
 b) jonka Kaasuntoimitusvälineet aiheuttavat Vuokraajan valmistamille tuotteille 
 tai tuotteille, joihin Vuokraajan tuote sisältyy, tai sellaisesta vahingosta tai mene-
 tyksestä omaisuudelle, jonka nämä tuotteet aiheuttavat Kaasuntoimitusvälinei- 
 den ominaisuuksien takia.

Mainitut Vuokranantajan vastuun rajoitukset eivät sovellu, jos Vuokranantaja 
aiheuttaa vahingon tai menetyksen törkeällä huolimattomuudella.

Jos kolmas osapuoli vaatii Vuokranantajalta tai Vuokraajalta korvausta tässä koh-
dassa tarkoitetusta menetyksestä tai vahingosta, tulee siitä välittömästi ilmoittaa 
toiselle osapuolelle.

Vuokranantajalla ja Vuokraajalla on velvollisuus antaa sellainen asia tuomiois-
tuimen tai välimiesoikeuden ratkaistavaksi, joka käsittelee korvausvaatimusta 
jotakin heistä kohtaan, jos vaatimus perustuu vahinkoon tai menetykseen, jonka 
Kaasuntoimitusvälineiden väitetään aiheuttaneen. Keskinäinen vastuu Vuokraajan 
ja Vuokranantajan välillä ratkaistaan aina kohdan 18 mukaisesti.

12. Kaasuntoimitusvälineiden merkitseminen
Vuokranantajalla on oikeus merkitä Kaasuntoimitusvälineet erityisillä merkinnöillä. 
Vuokraajalla ei ole oikeutta irrottaa, muuttaa tai lisätä sellaista merkintää ilman 
Vuokranantajan kirjallista suostumusta.

13. Vuokrasopimuksen siirtäminen
Vuokraaja ei saa ilman Vuokranantajan kirjallista suostumusta siirtää tai luovuttaa 
toiselle Vuokrasopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja/tai velvollisuuksiaan.

14. Etukäteen maksetun vuokran palautus
Vuokraajalla on oikeus irtisanoa määräajaksi vuokraamansa Pakkauksen  
etukäteismaksu päättymään kesken määräajan, lähettämällä Vuokranantajalle 
kirjallisen ilmoituksen irtisanomisesta. Määräaika päättyy ilmoituksen saapumis- 
kuukauden viimeisenä päivänä.

Vuokraajalle palautetaan se osa vuokrasta, joka kohdistuu alkuperäisestä  
vuokra-ajasta jäljelle jäävään aikaan. Vuokraajan maksaman vuokran katsotaan 
jakautuvan tasan jokaista kokonaista kuukautta kohti, joka sisältyy vuokra-aikaan.

Vuokraajalle palautettavasta määrästä vähennetään Vuokranantajan kulloinkin 
voimassa olevan hinnaston mukainen käsittelymaksu.

15. Ylivoimainen este
Jos Vuokrasopimuksen täyttäminen estyy tai muodostuu kohtuuttoman raskaaksi 
jostakin sellaisesta olosuhteesta kuten sota, viranomaisten väliintulo, kapina, mel-
lakka, rajoittunut energiansaanti, työmarkkinahäiriöt, kielto, rajoitukset, saamatta 
jääneet luvat, onnettomuudet, koneviat, epäsuotuisat kuljetus- tai sääolosuhteet, 
keskeytys tai häiriöt yleisessä teleliikenteessä, rajoitukset käyttövoiman saannissa 
tai virheelliset tai viivästyneet toimitukset alihankkijoilta, vapautuu osapuoli vas-
taavassa laajuudessa velvoitteistaan.

Yllämainitut olosuhteet muodostavat ylivoimaisen esteen vain, jos osapuoli ei 
ole voinut niitä kohtuudella ennakoida sopimusta tehtäessä ja joiden seurauksia 
osapuoli ei ole kohtuudella voinut välttää tai voittaa.

Osapuolen, joka tahtoo vedota ylivoimaiseen esteeseen, tulee viipymättä kirjal-
lisesti ilmoittaa vastapuolelle perusteen syntymisestä ja päättymisestä.

Riippumatta siitä, mitä näistä määräyksistä seuraa, on kummallakin osapuolella 
oikeus purkaa Vuokrasopimus kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle, jos 
täyttäminen viivästyy enemmän kuin kuusi (6) kuukautta ylivoimaisesta esteestä, 
jotka mainitaan tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa.

16. Vastuunrajoitus
Vuokranantajalla ei ole muuta vastuuta, kuin mitä nimenomaisesti käy ilmi näistä 
ehdoista. Tämä koskee kaikenlaisia menetyksiä, joihin sisältyy muun muassa tuo-
tannon menetys, saamatta jäänyt voitto tai muu taloudellinen seurannaisvahinko. 
Tämä Vuokranantajan vastuun rajoitus ei sovellu, jos Vuokranantaja on aiheuttanut 
vahingon törkeällä huolimattomuudella.

17. Henkilötiedot
Vuokranantaja käsittelee Vuokraajan henkilötietoja voidakseen pitää tarjolla 
sopimuksenmukaisia palveluita/tuotteita, sekä osapuolten sopimussuhteen hal-
linnointia, markkinointia (sisältäen suoramarkkinoinnin), asiakasprofilointia sekä 
laskuttamista varten. Antamalla henkilötietoja (jotka sisältävät henkilötunnuksen 
tarpeen mukaan) Vuokrasopimuksen alkamisen yhteydessä, Vuokraaja suostuu 
henkilötietojen käsittelyyn kyseisellä tavalla. Vuokraajalla on oikeus saada tietoja 
siitä, millaisia henkilötietoja Vuokranantaja käsittelee. Vuokranantaja on myös 
velvollinen oikaisemaan virheelliset henkilötiedot Vuokraajan vaatimuksesta.

18. Erimielisyyksien ratkaisu
Mahdolliset erimielisyydet Vuokraajan ja Vuokranantajan välillä ratkaistaan lopul-
lisesti Kansainvälisen Kauppakamarin välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen 
mukaisesti niiden perusteella valittujen yhden tai useamman välimiehen toimesta. 
Välimiesmenettely tapahtuu Vuokranantajan kotipaikalla ja siellä voimassaolevaa 
lainsäädäntöä noudattaen. Silloin kun Vuokraaja on kuluttaja, ratkaistaan erimie-
lisyys yleisessä tuomioistuimessa.



11
04

80
 0

90
9 

– 
1.

1 
HL

1. Allmänna villkor
Dessa villkor skall tillämpas vid uthyrning av Uthyrarens egendom när 
Uthyraren och Hyresmannen skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Av-
vikelser från villkoren måste avtalas skriftligen för att vara gällande. Uppgifter i 
produktinformation, prislistor och liknande handlingar samt uppgifter lämnade 
på annat sätt är bindande endast i den utsträckning parternas avtal uttryckligen 
hänvisar till dem.

2. Definitioner
Med Emballage menas behållare för förvaring och transport av gas, såsom 
gasflaska, gasflaskpaket, gasflak, korg för gasflaskor, transportabla kärl, 
transportabla tankar samt lådor för torris.

Med Gasstation menas hos Hyresmannen stationär utrustning för produktion, 
separation, lagring eller distribution av gas.

Med Hyresavtal menas ett mellan Uthyraren och Hyresmannen träffat avtal 
omfattande hyra av Utrustning.

Med Utrustning menas Emballage, Gasstation och all annan utrustning som 
Uthyraren hyr ut.

3. Hyresavtalets omfattning
Hyresavtalet omfattar den Utrustning som Hyresmannen enligt utfärdade 
leveranssedlar eller annat dokument hyr.

Uthyraren har rätt att i samband med Hyresmannens utbyte av Emballage till 
Hyresmannen utlämna Emballage av liknande slag som det tidigare hyrda 
Emballaget.

4. Hyra
Hyra debiteras löpande från och med den dag då Utrustning ställs till 
Hyresmannens förfogande.

Hyra för Utrustning, som hyrs för bestämd tid, erläggs i förskott för hela eller 
för del av hyresperioden.

Hyra för Emballage, som hyrs tills vidare, erläggs i efterskott (dagshyra). Då 
Hyresmannen erlagt förskottshyra för Emballage för viss tidsperiod och inte 
återlämnar Emballaget efter tidsperiodens utgång alternativt inte erlägger 
förskottshyra för ny tidsperiod, debiteras efter tidsperiodens utgång hyra för 
Emballaget i efterskott (dagshyra). Det samma skall gälla då Hyresmannen 
efter Hyresavtalets upphörande inte återlämnar Utrustningen till Uthyraren på 
sätt som dessa villkor föreskriver.

Leveranssedel utgör underlag för beräkning och fakturering av hyra.

Hyresmannen skall inte vara skyldig att erlägga hyra för den tid han på grund 
av fel, för vilket Uthyraren svarar, icke kunnat utnyttja Utrustning för avsett 
ändamål.

5. Pris och Betalningsvillkor
Hyran framgår av Uthyrarens vid var tid gällande prislista.

Betalningsvillkor framgår av Uthyrarens vid var tid gällande prislista. Av 
denna framgår även av Uthyraren tillämpade fakturerings-, försenings- och 
kravavgifter samt dröjsmålsränta.

6. Avlämnande av Utrustning
Utrustning ställs till Hyresmannens förfogande Ex Works Uthyrarens lager.

Häri angivna villkoren skall tolkas enligt INCOTERMS gällande vid avtalets 
ingående. 

Hyresmannen, eller av Hyresmannen anvisad mottagare, skall vara närvarande 
vid avlämnandet. Vid avlämnandet skall Hyresmannen och Uthyraren kontrol-
lera dels att antalet Emballage noterat på leveranssedeln överensstämmer med 
faktiskt antal avlämnade Emballage, dels att leveranssedeln är försedd med 
korrekt kundnummer.

Hyresmannen skall bekräfta mottagandet genom underskrift av leverans-
sedel. Eventuella avvikelser skall noteras på leveranssedeln.

Om avlämnandet, efter separat överenskommelse i varje enskilt fall, sker vid 
Hyresmannens anläggning då Hyresmannen inte är närvarande, skall Uthyraren 
kontrollera att uppgifterna på leveranssedeln är korrekta.Uthyraren skall 
därvid på leveranssedeln notera att Hyresmannen ej har varit närvarande samt 
snarast möjligt därefter underrätta Hyresmannen om att avlämnande har ägt 
rum. Sådan underrättelse kan ske genom att Uthyraren lämnar leveranssedeln 
i en för ändamålet avsedd brevlåda eller på annan överenskommen plats. 
Uppgifterna i leveranssedeln skall därvid anses vara riktiga såvida inte 
Hyresmannen kan visa att dessa är felaktiga.

7. Återlämnande av Utrustning
Hyresmannen skall svara för returtransport av Utrustning till plats anvisad av 
Uthyraren.

I samband med transport av Emballage till Hyresmannen vilken ombesörjes 
av Uthyraren, åtar sig Uthyraren att mot ersättning ombesörja returtransport 
av motsvarande antal Emballage. Sådant Emballage skall vara förberett för 
transport och hållas tillgängligt för lastning vid avlämnandeplatsen.I förekom-
mande fall skall ventilskydden vara monterade.

Hyresmannen skall tillhandahålla erforderliga transporthandlingar för retur-
transport. Skulle Hyresmannen inte tillhandahålla sådana transporthandlingar 
äger Uthyraren rätt att upprätta dessa på Hyresmannens bekostnad.

Vid återlämnande av Emballage skall Hyresmannen och Uthyraren kontrollera 
dels att antalet returnerade Emballage noterat på leveranssedeln överens-
stämmer med faktiskt antal återlämnade Emballage, dels att leveranssedeln 
är försedd med korrekt kundnummer. Uthyraren skall bekräfta återlämnandet 
genom underskrift av leveranssedel.

Gasflaska, gasflaskpaket och gasflaskflak skall återlämnas till Uthyraren med 
restgastryck. Hyresmannen äger ej rätt till ersättning för sådan restgas.

8. Hyresmannens ansvar
Hyresmannen är skyldig att följa myndigheters föreskrifter och Uthyrarens 
anvisningar avseende transport, lagring och användning av Utrustning.

Hyresmannen skall vårda och aktsamt hantera Utrustning. Hyresmannen är 
från det att Utrustning avlämnats till honom och till dess att den återlämnats 
till Uthyraren ansvarig för förlust av och skador på Utrustning, oavsett om 
förlusten eller skadan orsakats av bristande vård och tillsyn eller av andra 
orsaker.

Hyresmannen har ej rätt att själv avhjälpa förluster eller skador, utan skall 
omedelbart underrätta Uthyraren om att sådan förlust eller skada inträffat. 
Uthyraren skall därvid avhjälpa förlusten eller skadan mot särskild ersättning. 
Om så ej sker inom skälig tid, äger Hyresmannen rätt att avhjälpa förlusten 
eller skadan på egen risk och bekostnad.
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Hyresmannen skall vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa skada till följd 
av fel för vilka Uthyraren svarar. Hyresmannen äger inte heller rätt att själv 
avhjälpa sådana fel, utan skall omedelbart underrätta Uthyraren om felet.

Hyresmannen förbinder sig att tillse att Emballage, som är sluten behållare, 
endast fylls med gas av Uthyraren.

Hyresmannen får inte överlåta, utlåna, uthyra, pantförskriva eller på annat sätt 
rättsligen förfoga över hyrd Utrustning. Hyresmannen får inte utan Uthyrarens 
skriftliga tillstånd förflytta, förändra eller komplettera Gasstation.

I händelse av utmätning eller konkurs är Hyresmannen skyldig att omedelbart 
informera Uthyraren härom samt upplysa utmätningsmannen eller konkurs-
förvaltaren om Uthyrarens äganderätt till Utrustningen.

9. Reklamation
Hyresmannen får göra gällande att Utrustningen är felaktig, endast om han 
har reklamerat detta till Uthyraren utan dröjsmål efter det att han har märkt 
eller borde ha märkt felet. Reklamationen skall innehålla en beskrivning av hur 
felet yttrar sig. 

Hyresmannen får göra gällande att Uthyraren har debiterat felaktig hyra, 
endast om han har reklamerat detta till Uthyraren utan dröjsmål efter det att 
han märkt eller borde ha märkt felaktigheten. Uthyrarens skyldighet att vidta 
rättelse är härvidlag begränsad till tolv (12) månader bakåt i tiden räknat från 
datum för senast utfärdad hyresfaktura.

Reklamerar Hyresmannen och det visar sig inte föreligga någon felaktighet 
som Uthyraren svarar för, har Uthyraren rätt till ersättning för det arbete och 
de kostnader som reklamationen orsakat Uthyraren.

10. Uthyrarens ansvar
Utrustning skall vid avlämnandet till Hyresmannen vara i gott skick och 
överensstämma med avtalad specifikation. För det fall Utrustning är felaktig 
och felet medför icke oväsentligt men för Hyresmannen åligger det Uthyraren 
att, utan oskäligt dröjsmål, avhjälpa felet eller ersätta Utrustningen.

Uthyraren svarar för förlust, skada eller fel i Utrustningen vilken orsakats av 
Uthyrarens handling eller underlåtenhet.

Har Uthyraren inte inom trettio (30) dagar från mottagen reklamation avhjälpt 
felet äger Hyresmannen rätt att häva avtalet.

11. Produktansvar
Hyresmannen skall hålla Uthyraren skadeslös i den utsträckning Uthyraren 
åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som Uthyraren 
inte ansvarar för gentemot Hyresmannen enligt denna punkts andra stycke.

Uthyraren ansvarar inte för skada eller förlust som Utrustningen orsakar:
 a) på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada eller förlust, om 
 skadan eller förlusten inträffar då Utrustning är i Hyresmannens  besittning,  
 eller
 b) på produkter framställda av Hyresmannen eller på produkter i vilka 
 Hyresmannens produkter ingår, eller för förlust eller skada på egendom, som 
 dessa produkter orsakar på grund av egenskaper hos Utrustning.

Nämnda begränsningar i Uthyrarens ansvar gäller inte om Uthyraren orsakat 
skadan eller förlusten genom grov vårdslöshet.

Framställer tredje man krav mot Uthyraren eller Hyresmannen på ersättning 
för förlust eller skada som avses i denna punkt, skall andra parten genast 
underrättas härom.

Uthyraren och Hyresmannen är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol 
eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet 
grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av Utrustning. Det 
inbördes ansvaret mellan Hyresmannen och Uthyraren skall dock alltid avgöras 
i enlighet med punkt 18.

12. Märkning av Utrustning
Uthyraren har rätt att förse Utrustning med sina särskilda kännetecken.
Hyresmannen äger inte rätt att avlägsna eller ändra sådan märkning utan 
Uthyrarens skriftliga medgivande.

13. Överföring av Hyresavtal
Hyresmannen får ej utan Uthyrarens skriftliga tillstånd överlåta eller upplåta sina 
rättigheter och/eller skyldigheter enligt Hyresavtal på annan.

14. Återköp av förskottshyra
Hyresmannen har rätt att säga upp förskottshyran för Emballage, som han 
hyrt för bestämmd tid genom att sända Uthyraren ett skriftligt meddelande 
om uppsägningen. Tiden går ut den sista dagen i den månad meddelandet 
om uppsägningen inkommit. Till hyresmannen återbärs den andel av hyran, 
som hänför sig till återstående delen av den ursprungliga hyresperioden. Den 
av hyresmannen erlagda hyran anses fördelas jämnt på varje hel månad som 
ingår i hyresperioden Från beloppet som skall återbäras till hyresmannen 
avdras en handläggningsavgift enligt uthyrarens vid var tid gällande prislista.

15. Befrielsegrunder
Om fullgörandet av Hyresavtalet hindras eller blir oskäligt betungande av 
någon omständighet, såsom krig, myndighetsingripande, uppror, oroligheter, 
inskränkningar i energitillförsel, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, 
uteblivna tillstånd, olyckshändelser, maskinhaveri, ogynnsamma transport- eller 
väderleksförhållanden, avbrott eller störningar i den allmänna telekommu-
nikationen, inskränkningar i tillförseln av drivkraft eller fel i eller försening av 
leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan omständighet, skall 
den drabbade parten i motsvarande grad befrias från sina förpliktelser.

Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om en part inte 
rimligen kunnat förutse sådan omständighet vid tiden för avtalets slutande 
och vars följder han inte heller skäligen kan undvika eller övervinna. 

Part som önskar åberopa befrielsegrund skall utan dröjsmål skriftligen under-
rätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande.

Oavsett vad som annars följer av dessa bestämmelser har vardera parten rätt 
att häva Hyresavtalet, genom skriftligt meddelande till den andra parten, om 
fullgörande försenas mer än sex (6) månader av befrielsegrunder som anges i 
denna punkts första stycke.

16. Begränsning av ansvar
Uthyraren har inte något ansvar utöver vad som uttryckligen framgår av dessa 
villkor. Detta gäller varje form av förlust innefattande, men ej begränsat till, 
produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. Denna 
begränsning av Uthyrarens ansvar gäller dock inte om han orsakat skadan 
genom grov vårdslöshet.

17. Personuppgifter
Uthyraren behandlar personuppgifter om Hyresmannen i syfte att kunna till-
handahålla avtalad tjänst/produkt, administrera parternas avtalsförhållande, 
i marknadsföringssyfte (inbegripet direkt marknadsföring), för kundprofilering 
samt fakturering etc. genom att lämna personuppgifter (inbegripet person-
nummer i förekommande fall) i samband med Hyresavtalets ingående 
samtycker Hyresmannen till sådan behandling av personuppgifter. Hyresman-
nen har rätt att erhålla information om vilka personuppgifter som behandlas 
av Uthyraren. Uthyraren är vidare skyldig att på begäran av Hyresmannen 
rätta felaktiga personuppgifter.

18. Tvist
Eventuell tvist mellan Hyresmannen och Uthyraren skall slutligt avgöras 
enligt Internationella Handelskammarens skiljedomsregler av en eller flera 
skiljemän utsedda i enlighet med dessa regler. Skiljeförfarandet skall äga rum 
där Uthyraren har sitt säte, varvid där gällande lagstiftning skall tillämpas. 
Då Hyresmannen är att anse som konsument skall tvist avgöras vid allmän 
domstol.


