Hyresvillkor taktält
Upphämtning från kl. 09.00 (meddela om ni kommer senare så vi finns på plats)
Återlämning senast kl. 18.00 (meddela ca. 1 tim innan så vi finns på plats)
Giltig legitimation (körkort/pass/motsvarande) är ett krav vid hyra och uppvisas vid avhämtning.
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 bokning genom externa bokningstjänster gäller priser och villkor hos respektive bokningstjänst)
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.
Vid bokning via externa bokningstjänster gäller villkoren som framgår hos respektive bokningstjänst.
Redan uthämtad bokning återbetalas ej.
Du är som hyrestagare ansvarig för utrustning du hyr av oss under hela hyresperioden. Värmland
Camper är ansvarig för att produkterna är i funktionsdugligt skick vid utleverans. Vid fel på
produkterna ska detta anmälas till Värmland Camper snarast och i möjligaste mån lagas eller ersätts
produkten av Värmland Camper.
Vid skada eller förlust av någon produkt under hyresperioden kommer hyrestagaren att debiteras
reparationskostnad eller inköp av lika/likvärdig produkt.
Hyrestagaren får inte låna ut, sälja, pantsätta, hyra ut eller överlåta produkterna utan skriftligt
medgivande från Värmland Camper. Ej återlämnad produkt eller att produkten har blivit ersatt med
liknande produkt, likställs med stöld och polisanmäls.
Taktälten eller övrig utrustning är inte försäkrade genom Värmland Camper. Hyrestagaren ansvarar
själv för att ha en tillräcklig privat/hemförsäkring.
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