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Hyresvillkor för AUS skåpbil 
 

Observera att du godkänt dessa hyresvillkor när du gjort din bokning i systemet TILA och 
tagit emot nycklarna till skåpbilen. 
 

1. Avtalsparter  
 

Följande villkor tillämpas mellan uthyraren, Aalto-universitetets studentkår, PB 69, 02150 Esbo,  
FO-nummer: 0101356-5 (nedan AUS) och hyrestagaren (nedan kunden).  
 

2. Villkor gällande hyrestagaren 
 

AUS hyr endast ut sin skåpbil till föreningar som antecknats i AUS föreningsregister och till privatpersoner som är 
medlemmar i AUS, har betalat sin medlemsavgift och inte har några obetalda fordringar från AUS sida. AUS förbehåller 
sig rätten att inte hyra ut skåpbilen även om ovannämnda villkor skulle uppfyllas. 
 

3. Villkor för överlämning och återlämning av fordonet  
 

a) AUS överlämnar fordonet till kunden i funktionsdugligt skick vid den överenskomna tidpunkten vid servicestället 
(Otsvängen 11, Esbo). AUS förbehåller sig rätten att annullera bokningen. 
 

b) Kunden förbinder sig att enligt bokningen befinna sig på den överenskomna platsen och tidpunkten för att ta emot 
fordonet. Bilen överlämnas och återlämnas framför AUS kontor i Otnäs (Otsvängen 11, nedre plan mot Alvarsplatsen). 
Om kunden återlämnar fordonet för sent har AUS rätt att debitera en förseningsavgift till ett belopp som fastställs 
enligt situationen. Bilens nycklar ska återlämnas till personalen på servicestället. Om servicestället är stängt vid 
återlämningstidpunkten återlämnas nycklarna i serviceställets postinkast.  
 

c) Om kunden underlåter att återlämna fordonet vid utgången av hyrestiden utan att ha kommit överens med AUS om 
en förlängning av hyresavtalet anmäls ärendet till polisen.  
 

d) AUS har rätt att inte överlämna fordonet om det framkommer att kunden inte är kapabel att använda fordonet så 
att villkoren uppfylls. Fordonet överlämnas inte om kunden inte kan visa upp ett giltigt körkort. 
 

e) Innan fordonet tas i bruk ska hyrestagaren fotografera fordonets befintliga skador och skicka bilderna till AUS med 
ett elektroniskt formulär. Om det inte görs kan AUS vägra att överlämna bilnycklarna och skicka en straffavgift på 30 
euro för underlåtelse att granska bilen. Det elektroniska formuläret finns på adressen lomake.ayy.fi/tilat/paku 
 

4. Hyrestid  
 
a) Hyrestiderna är vardagar 9.00–15.00, 15.00–9.00 eller 9.00–09.00 (24h). 
Lördagar och söndagar är hyrestiderna 9.00–9.00 (24h). 
 

b) Kunden ska se till att vara på plats och ta emot bilen vid den överenskomna tidpunkten på den överenskomna 
platsen. Om kunden inte hämtar skåpbilen inom 30 minuter (eller meddelar om förseningen) kan AUS ta bilen i eget 
bruk eller hyra ut den till någon annan. För en icke annullerad, oanvänd bokning debiteras bokningsavgiften förhöjd 
med 30 euro. 
 

5. Användning av fordonet  
 

a) Kunden är skyldig att ta lika väl hand om fordonet som en omsorgsfull person tar hand om sitt eget samt att köra 
särskilt omsorgsfullt och försiktigt. Kunden förbinder sig att använda bilen endast på det avsedda sättet. 
 

b) Kunden förbinder sig att själv köra bilen. Bilen kan överlämnas till en annan förare endast med AUS tillåtelse. Kunden 
är skyldig att informera den person som ska köra bilen om innehållet i detta avtal. Kunden ska vid mottagandet av bilen 
visa upp ett giltigt körkort.  
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c) Användning av bilen för lagstridiga ändamål, bogsering, tävlingar eller träningar inför tävlingar, körundervisning eller 
körning på is utanför officiellt utmärkta isvägar är förbjuden. Bilen får inte heller användas för att ge ström. 
 

d) Om bilen parkeras ens för ett ögonblick ska den ovillkorligen låsas.  
 

e) När bilen tas emot ska kunden kontrollera dess yttre skick för att förebygga tvister om när eventuella skador 
uppkommit. Se punkt 3e. 
 

f) Det är absolut förbjudet att röka i bilen. Om kunden bryter mot detta förbud har AUS rätt att kräva en avgift på 200 
euro för avtalsbrott.  
 

6. Användningsbegränsningar  
 

Det är förbjudet att föra fordonet utanför Finlands gränser.  
 

7. Kundens ersättningsansvar  
 

a) Kunden är skyldig att ersätta skador som uppkommit på bilen och dess utrustning under hyrestiden. AUS fakturerar 
kunden enligt reparationskostnadsberäkningen från den verkstad AUS valt. Den övre gränsen för ersättningsansvaret är 
500 euro.  
 

b) Om kunden orsakar skador på en annan bil fakturerar AUS kunden enligt reparationskostnaderna för den andra bilen 
upp till ersättningsansvarets övre gräns oavsett om AUS trafikförsäkring för fordonet ersätter skadan.  
 

c) AUS är inte skyldig att låta reparera skador på fordonet för att fakturera kunden för skador som orsakats.  
 

d) Kunden är skyldig att betala ordningsböter, parkeringsböter och parkeringsavgifter som användningen av bilen 
orsakar under hyrestiden med alla kostnader inräknade. För obetalda avgifter tar AUS ut en behandlingsavgift på 50 
euro utöver den summa som debiteras.   
 

e) Kunden är skyldig att ersätta städ- och rengöringskostnader för en osedvanligt nedsmutsad bil.  
 

8. Tankning av bilen  
 

a) AUS strävar efter att sköta tankningen själv. Om bränslet håller på att ta slut kan hyrestagaren tanka skåpbilen. 
Hyrestagaren ska begära ett kvitto på tankningen. Mot kvittot dras summan av hyresfakturan. Tanka bara så mycket 
som du själv behöver. AUS betalar inte mellanskillnaden om diesel köpts för en summa som överstiger den slutgiltiga 
hyresavgiften. Skåpbilen får enbart tankas med diesel. Om förhållandena kräver det ska kunden tanka skåpbilen med 
diesel av vinterkvalitet.  Originalkvittot ska returneras tillsammans med nycklarna och kördagboken. Annars ersätts inte 
dieseln. 
 

b) Om kunden misstänker sig ha tankat skåpbilen med fel bränsle får fordonet inte startas. Kunden ska omedelbart 
kontakta AUS personal. Kostnaderna för feltankning debiteras av kunden och en avbruten uthyrning kompenseras inte. 
 

9. Skadefall  
 

a) Vid skador eller stölder ska kunden omedelbart kontakta AUS personal.   
 

b) Vid en trafikskada ska kunden kontakta AUS personal och fylla i en skadeanmälan. När skuldfrågan är oklar eller en 
personskada uppstått ska kunden omedelbart kontakta polisen. 
 

AUS förbehåller sig rätten till ändringar. 
 

OBS! Varje anmärkning (ålagd sanktion) räknas som en varning och gäller i 6 mån. 
Användningsförbud meddelas om samma bokare får två varningar inom den ovannämnda tiden. 
Användningsförbudets längd är ett halvt år för föreningar (ändring kan sökas) och 1 år för privatpersoner. 


