
Information hyra Värmland Camper  
Tack för att du valt att boka hos oss. Här följer lite praktisk information. 

Kontrollera en extra gång att din bil tillsammans med din körkortsbehörighet är godkänt att dra 
vagnen. Lättast är att kolla med släpvagnskalkylatorn på transportstyrelsen hemsida. Ange din bils 
reg.nr och vagnens reg.nr DLU34F. Kolla även bilens registreringsbevis. 

Länk släpvagnskalkylatorn: 
https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/extweb/Slapvagnskalkylator/Slapvagnskalkylator.aspx 

Är ni i behov av lämplig dragbil har vi samarbete med AVIS biluthyrning med bra erbjudande och 
smidig bokning av hyrbilar för våra kunder. Kontakta oss så berättar vi mer.  
 

Vi nås dygnet runt på telefon: 076-0227793  

 
Adress: Nolgårdsvägen 5, Hammarö (åk in bakom svarta/grå garagelängan)  
Upphämtning vagn: Kl 9.00 

Återlämning vagn: Efter överenskommelse, senast kl. 18.00  (meddela ca 1 tim innan ankomst så vi 
finns på plats) 

Vagnen har en 40 liters kompressorbox där kylvaror kan förvaras. 

 

Restips och guide skickas ca 10 dagar innan avresa. Vid bokning närmare än 10 dagar innan avresa 

skickas det snarast möjligt. Ni får en länk till en Google maps karta samt en kortare beskrivning av en 

föreslagen resrutt med tips på besöksmål, aktiviteter, ställplatser osv. Ladda gärna 

ner appen Google Maps i förväg.  

Vissa föreslagna aktiviteter kan behöva förbokas, vilket ni gör på egen hand.  

För camping i naturen gäller allemansrätten och terrängkörningslagen: 

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/ 

https://www.naturvardsverket.se/terrangkorning 

De flesta campingar har oftast lediga platser och generösa öppettider för incheckning på 
eftermiddag/kväll om ni vill åka spontant till campingar/ställplatser. Vill ni vara garanterade en plats är 
det bäst att förboka. 

Kolla väderleken innan avresa och ta med kläder efter väder. Sovplatserna i taktältet är utan 
värmekälla så det kan vara bra att ta med tex underställ och mössa vid kallare väder. 

 
 
 
 
 
 

 

 



Hyresvillkor vid hyra av husvagn 
Betalning 

Hela summan ska vara betald 3 dagar efter bokning. Om bokningen är närmare än 14 dagar fram i 
tiden gäller omedelbar betalning. Betalning görs via Swish eller bankgiro. 

Vid onlinebokning görs direktbetalning. 

 

Ombokning/Avbokning 

Ombokning mer än 14 dagar före ankomstdatum är gratis. Ändring av datum närmare än 13 dagar 
före ankomst till en kostnad av 300:- per ändring. Ombokning kan ske fram till kl. 15.00 dagen före 
ankomst. 

Avbeställningsskydd kan tecknas i samband med bokning till en kostnad av 400:-. Vid avbokning med 
avbeställningsskydd mer än 14 dagar före ankomst återbetalas hela det inbetalade hyresbeloppet. Vid 
avbokning med avbeställningsskydd senare än 13 dagar före ankomst återbetalas hela det inbetalade 
hyresbeloppet minus 500:- i expeditionsavgift. 

Kostnaden för avbeställningsskyddet återbetalas ej. 

 

 
 
I hyran av vagn ingår: 
Sänglinne 
Badlakan och handdukar, lokalproducerat från Klässbols Linneväveri 
Schampo, balsam och tvål från KaliFlower Organics, lokalproducerat i Brunnskog. 
Gasol för värme fylld 5 kg flaska. 
40 liters kylbox, kompressor, drivs på solcellen eller 230V 
Campingstolar 
Campingbord 
Primus gaslampa 
2 hängmattor med myggnät 
Campingdusch 
Campingtoalett+kem+toalettpapper 
Dusch/toalettält 
USB laddbar lampa + led ljusslinga 
Köket: 
Primus gasolkök 2 brännare 
Gasbehållare 480 g 2st 
Kastrull 1,8 + 3 liter, stekpanna 
Fylld vattentank 18 liter 
Presskanna kaffe 
Bestick, stekspade, slev, knivar, vinöppnare, flasköppnare, visp, potatisskalare 
Vinglas, champagneglas, dricksglas, emaljerade muggar 
Emaljerade tallrikar flat+ djup 
Diskmedel+borste+trasa 
Hushållspapper 

Rökning är ej tillåtet i vagnen eller taktält. Husdjur är ej tillåtet i vagnen eller taktält. 

Tvätt och städning av vagnen är inkluderat i priset. Skräp ska avlägsnas innan återlämning. 
Har toaletten använts skall denna vara tömd och rengjord, i annat fall debiteras en kostnad på 1000,-  
I uthyrningen ingår en karta med tömningsplatser för kemtoaletter. 
Hyrestagaren ska besiktiga hyresobjektet både in och utvändigt vid avhämtning och godkänna detta. 
Desamma görs vid återlämning tillsammans med uthyrningsansvarig. 



Uthyraren ansvarar för att vagnen är försäkrad. Hyrestagaren ansvarar för att det finns gällande 
hemförsäkring för personliga saker som medtages i vagnen. 
Den som hyr vagnen ansvarar för att vagnen inte överlastas eller lastas så att transporten sker 
olagligt. Belysning och reflexer skall kontrolleras innan färd. Endast föraren är ansvarig för att vagnens 
belysning fungerar. Draganordning skall kontrolleras så att handtaget är helt nedfällt och säkrat vid 
färd. Vagnen skall hanteras med försiktighet och förvaras under uppsikt så att stöld inte underlättas 
Medföljande kulhandskelås ska användas då vagnen inte är under uppsikt. 
Vagnen är vagnskadeförsäkrad med en självrisk av 9.500 SEK per skada. Skada som utgör mindre 
belopp än självrisk/deposition debiteras med faktisk kostnad. 
Invändig skada på vagnen som inte täcks av vagnskadeförsäkringen debiteras hyrestagaren.  

Bränslekostnader och övriga kostnader för dragfordonet ingår ej. 

In- och utlämningsdag räknas som ett hyresdygn.  
Vid försenad återlämning debiteras 1000,- /påbörjad timme  
  
Har tidigare hyrestagare skadat vagnen så pass illa att den inte går att använda kommer 
ersättningsvagn att erbjudas om möjligt. Vi reserverar oss för eventuella förseningar eller inställd hyra 
om något sådant skulle hända. 
Vid fel eller skada på vagnen ska uthyraren underrättas omgående. Vi får då bättre möjlighet att 
åtgärda felet före nästa hyrestagare. 
 
Vagnen får ej föras utanför Sveriges gränser utan tillåtelse från Adventure Camper i Värmland AB.  
 
 
 
 
 

 

Reseguiden 
Guiden smultronställen är tips på besöksmål. Eventuella kostnader för campingavgifter; entréavgifter, 
fiskekort, parkeringsavgifter eller andra avgifter/kostnader på destinationerna ingår ej. Färdvägens 
längd varierar och kunden har själv ansvar att om så önskas beräkna körsträcka vid tillhandahållandet 
av föreslagen guide innan resa påbörjas. Bränslekostnader och övriga kostnader för dragfordonet 
ingår ej. Adventure Camper i Värmland AB tar inget ansvar för vägarnas aktuella beskaffenhet i den 
föreslagna färdvägen. Det är kundens ansvar att bedöma vägens beskaffenhet innan vägen beträds. 
Adventure Camper i Värmland AB tar inget ansvar för den resväg som Google maps föreslår, det 
åligger kunden att kontrollera och bedöma om resvägen är lämplig. Adventure Camper i Värmland AB 
tar inget ansvar för skick på respektive besöksmål samt om beskrivningen överensstämmer med 
situationen på besöksmålet vid aktuell tidpunkt för kundens besök. Adventure Camper i Värmland AB 
tar inget ansvar för tillgängligheten hos angivna besöksmål. 
 

 

Adventure Camper I Värmland AB, 2020-12-01 


