
Avtal & Villkor
1. Ägare
Utrustningen tillhör PartyAkuten AB Hyresmannen får därför inte låna- eller hyra ut, sälja, pantsätta, överlåta eller 
medföra utrustningen utomlands eller till tredje part utan PartyAkuten AB s skriftliga medgivande. 
Överträdelse kommer omgående att polisanmälas. I händelse av rättsliga åtgärd mot hyresman som kan inverka på 
PartyAkuten AB ´s rätt skall PartyAkuten AB omgående meddelas och detta kontrakt företas för utmätningsman eller 
konkursförvaltare. PartyAkuten AB är berättigat att med skälig varsel få tillträde till utrustningen för service, 
inspektion, utbyte eller återtagande av detta.

2. Hyra och Deposition
Hyra utgår från och med den utsatta bokade tiden t.om hyrestidens slut. Hyra debiteras hyresmannen per påbörjat 
kalenderdygn. Med kalenderdygn räknas att om uthyrning påbörjas kl 14 så ska utrustningen vara återlämnad innan kl 
14 nästkommande dag. Vid annan överenskommelse om återlämning eller hämtning görs denna överenskommelse i 
samband med leverans / uthyrning och kan då överskrida ett kalenderdygn utan att kund debiteras. 
Hyran skall alltid erläggas kontant eller elekroniskt vid utkörning om inte annat avtal upprättats. 

3. Uppkoppling
Hyresmannen ansvarar för att utrustningen monteras, installeras och sköts på ett riktigt sätt samt att denna är lämpad för 
användandet vid egen hämtning och installation. 
PartyAkuten AB ansvarar ej för fel eller skador på utrustningen eller person, förorsakade av felaktigheter i
användningslokalens elsystem, felaktig av hyresmannen gjord efterinstallation eller anslutningen till såväl nätspänning 
som till annan utrustning som ej hyrts eller godkänts av PartyAkuten AB. Om tvistemål uppstår angående installationen
skall hyresmannen snarast kontakta PartyAkuten AB för rådgivning. 
Mot ersättning utöver prislista kan PartyAkuten AB även transportera och installera utrustningen på plats om så krävs.

4. Skada
Hyresmannen ansvarar under hela hyrestiden för skador, repor och nedsmutsning av/på utrustningen som uppkommer 
vid brukande av utrustningen eller genom brand, skadegörelse, överbelastning, vanvård eller felkoppling utförd av
annan än PartyAkuten AB eller av PartyAkuten AB auktoriserad person. Hyresmannen ansvarar vidare för skada på 
annan apparatur som kopplats till utrustningen eller om sådan skulle skada utrustningen samt vid person- eller annan 
skada.
Hyresmannen äger ej, även om han är tekniskt kunnig att göra ingrepp i utrustningen eller låta annan än av PartyAkuten 
AB auktoriserad person utföra reparationer av denna. Har till följd av åtgärd från hyresmannens sida fel
uppstått på utrustningen är PartyAkuten AB ej skyldig att i utbyte ställa annan felfri utrustning eller att reparera 
utrustningen utan att hyresmannen erlägger ersättning härför. Hyresmannen är skyldig att ha teknisk kompetens kring
användandet av utrustningen och gärna sätta sig in i handhavandet redan vid installationen eller ännu tidigare. 
Uppkoppling av utrustning bör sedan ske snarast så att det även här kan kontrolleras att allt fungerar och att eventuella
frågeställningar hyresmannen har kan besvaras av PartyAkuten AB. 
Hyresmannen bör veta att ej överbelasta utrustningen (t.ex spela sönder högtalare).

5. Driftsavbrott .
PartyAkuten AB ansvarar för att utrustningen är funktionsduglig under hyrestiden, dock med undantag för de situationer 
som nämnts i § 3 samt § 4 ovan. Uppstår fel på utrustningen skall detta omedelbart anmälas till PartyAkuten AB (t.ex 
via mobilnr. eller e-post). PartyAkuten AB skall därmed antingen skyndsamt reparera utrustningen eller ersätta den med 
annan av likvärdig typ och modell som PartyAkuten AB för tillfället har tillgänglig. För sådan ersättningsutrustning
gäller vad som stadgats i detta avtal. Avdrag på hyreskostnad endast för den tid utrustningen inte varit funktionsduglig. 
PartyAkuten AB fritar sig från ansvar för olägenheter eller kostnader som kan uppstå för hyresmannen på grund av
materialfel på utrustningen eller omständigheter som PartyAkuten AB ej råder över som tillverkningsfel, felkoppling 
eller handhavandefel.

6. Stöld.
All ljud & ljusutrusning är mycket stöldbegärlig. Hyresmannen förbinder sig därför att hålla utrustningen under uppsikt 
under det att den används samt att förvara den i låst utrymme, helst utan fönster, när den ej är i bruk. Utrustningen får
under inga omständigheter förvaras i fordon annat än under transport. Skulle trots dessa åtgärder förlust uppstå är 
hyresmannen skyldig att omgående göra polisanmälan samt underrätta PartyAkuten AB om det inträffat. 
Varuvärdet debiteras hyresmannen och skall betalas inom tio dagar såvida ingen försäkring täcker förlust. 
PartyAkuten AB godkänner ej någon förvaring över natten i ett icke larmat eller övervakad lokal eller uppställningsplats 
utan att  PartyAkuten AB först meddelats. PartyAkuten AB godkänner ingen förvaring utomhus utan övervakning av 
fysisk person under hela tiden.



7. Avbokning
Eventuell avbokning skall göras minst 48tim innan hyrestidens början. 
Om Hyrestagaren avbokar inom 48timmar innan bokad tid, debiteras 30%. 
Om Hyrestagaren avbokar samma dag som bokad tid, debiteras 50%.
Om Hyrestagaren inte avbokar alls, och ej fullföljer avtalet, debiteras 100%. 
Skulle Hyrestagaren ej avboka trots att PartyAkuten AB försökt leverera enligt avtal tillkommer arbetskostnad samt 
milersättning.
Skulle avbokning ske p.ga olycksfall eller sjukdom debiteras kund efter överenskommelse.

8. Återlämning
Vid återlämning skall utrustningen vara i samma skick som vid utlämnandet. Transportlådor, utrustning, högtalare och 
kablar skall vara rengjorda från eventuella tejprester, stearinfläckar och dryckesspill. Kablar får inte vara kladdiga och
nedsmutsade. Skadade, saknade eller nedsmutsade tillbehör ersätts av kund. Om kunden är försenad med återlämnandet 
av utrustningen utan godkännande av PartyAkuten AB och det inte beror på PartyAkuten AB, debiteras dygnshyra för 
varje påbörjat dygn med gällande taxa motsvarande det hyrpris som gäller vid hyran. Återlämning skall ske enligt den 
avtalade bokningen om inget annat är överenskommet annars debiteras extra dygnshyra.

10. Särskilda villkor privatpersoner
Privat hyresman måste vara minst 18 år och kunna uppvisa ID-handlingar som körkort, ID-kort eller Pass vid begäran. 
Om hyresman är yngre än 18 år måste förälder och/eller målsman vid begäran ha möjlighet att visa ID-handling.

11.Särskilda villkorskolor, föreningar och företag
Vi fakturerar vid begäran skolor, föreningar och företag. För att detta skall kunna ske behövs registreringsbevis 
tillställas oss före aktuell hyra och att betalningsanmärkningar saknas samt att skolan, föreningen och företaget har varit 
aktivt i mer än 2 år. Faktureringsavgift kan ev tillkomma. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen. Kredittid som ges är tio dagar om annat ej avtalats.

12. Brott mot villkor samt särskilda bestämmelser
Vid hyrestagarens brott mot villkor äger PartyAkuten AB rätt att omedelbart häva uthyrningsavtalet samt tillgodogöra 
sig avtalad hyra. Rökmaskiner, hazer, lampor och annan utrustning kan orsaka skador på ömtåliga 
lokaler/kringutrustning, samt medföra att brandlarm utlöses. Det åligger hyresmannen att i förväg, samt vid inlastning, 
meddela om sådan utrustning inte kan användas. För alla ersättningar uppkomna på grund av användandet av sådana 
maskiner ansvarar hyresmannen. Vid skador på lokal, annan utrustning eller tredje man är hyresmannen ensamt 
ansvarig för detta, även om PartyAkuten AB har personal på plats, och skadan orsakats av PartyAkuten AB´s utrustning.
Hyresmannen är skyldig att se till att utrustning/inredning/annat som kan ta skada bortförs före hyresperioden, samt att 
se till att skada inte uppkommer på tredje man. PartyAkuten AB svarar inte för skada som på grund av hyresförhållandet 
eller annat, kan komma att drabba tredje man. Ansvaret för tredje man åligger hyresmannen. Hyrestagaren ansvarar för 
att alla tillstånd införskaffas och nödvändiga redovisningar görs.
PartyAkuten AB ska alltid ha tillgång till sin utrustning om inget annat avtalats, detta betyder att  PartyAkuten AB alltid 
ska ges tillträde till utrustning eller undersökning vid misstanke om avtalsbrott, brott mot svensk lag eller oaktsamhet 
från kundens sida. Vid misstanke om brott har PartyAkuten AB rätt att genast montera samt hämta utrustning.

Detta gäller för, men inte fullständigt inklusive:
•Eventuell rapportering till Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) för framförd musik.
•Eventuella begränsningar i hur och när musik får spelas. Gäller bland annat att ljudnivåer ej överstiger de vid 
varje tid för platsen tillåtna.
•För användning av högtalarutrustning, laserutrustning eller annan ljud/ljus-utrustning på allmän plats eller 
från bil som kan kräva särskilda tillstånd, åligger det hyrestagaren och/eller brukaren att anskaffa detta 
tillstånd från tillståndsmyndighet. Om brukandet av hyrd utrustning måst avbrytas pga. att något av dessa 
tillstånd saknas, utgör detta inget skäl för kreditering på redan debiterad hyresperiod.

Hyresmannen accepterar avtalsvillkoren i sin helhet i och med bokning antingen via formulär, epost eller telefon.


