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Allmänna villkor för hyra av Amibotic AB 
 

1. Tillämplighet 
Dessa allmänna villkor är tillämpliga när du som 
kund, nedan ”Hyrestagaren” eller ”du”, ingår avtal 
om hyra av produkt (”hyresobjektet”) från Amibotic 
AB, org.nr. 559298-3471), nedan ”Amibotic” eller 
”vi”. Med hyra likställs i dessa villkor lån utan 
arvode, för till exempel test, demo eller projekt med 
hyresobjektet. 

 
2. Leverans och betalning 

Hyresobjektet levereras enligt separat 
överenskommelse, och betalning sker mot faktura.  
Vid mottagande ska du kunna visa upp 
bokningsbekräftelsen samt kunna legitimera dig. 
Detta för att vi ska kunna försäkra oss om att du är 
den person som har bokat hyresobjektet. 

 
3. Reklamation 

Hyrestagaren skall innan användning av 
hyresobjektet undersöka hyresobjektet noggrant. 
Genom att ta hyresobjektet i bruk accepterar 
hyrestagaren dess befintliga skick. 
 
Om Hyrestagaren anser att hyresobjektet avviker 
från vad Amibotic har utfäst om hyresobjektet ska 
reklamation ske inom skälig tid efter det att 
Hyrestagaren märkt eller borde ha märkt felet till 
hej@amibotic.se. 
 
Om hyresobjektet avviker från vad Amibotic har 
utfäst om hyresobjektet kommer Amibotic, enligt 
eget godtycke, antingen byta ut eller reparera 
hyresobjektet kostnadsfritt eller betala tillbaka 
hyra, inom rimlig tid efter att hyresobjektet har 
återlämnats av Hyrestagaren med en specificering 
av reklamationen. Amibotic ansvarar inte för skador 
på hyresobjektet eller följdskada orsakad av Hyres-
tagarens handhavande eller Hyrestagarens brott 
mot dessa villkor.  
 

4. Hyrestid 
Hyrestiden räknas från och med den dag som 
hyresobjektet mottagits till och med den dag då 
hyresobjektet återlämnas. 
 
Amibotic har rätt att säga upp avtalet med 
omedelbar verkan samt återta hyresobjektet om 
Hyrestagaren åsidosätter sina skyldigheter i dessa 
villkor som inte är av ringa betydelse för Amibotic. 

 
Med undantag från om Amibotic väsentligen 
åsidosatt sina skyldigheter i dessa villkor, kan 
Hyrestagaren endast säga upp avtalet om 
hyresobjektet återlämnats till Amibotic och avtalad 
hyra (jämte eventuella ytterligare kostnader vid 
återlämnandet med anledning av dröjsmål, skada 
eller förlust) har erlagts. 

 
5. Användning 

Hyrestagaren är medveten om att hyresobjektet ägs 
av Amibotic. Hyresobjektet får inte hanteras i strid 
med dessa villkor eller på något sätt som riskerar att 
påverka Amibotics äganderätt av hyresobjektet. 
 
Hyrestagaren får inte märka om eller på annat sätt 
förändra hyresobjektet. Hyrestagaren får inte 
reparera hyresobjektet utan Amibotics samtycke. 
 
Hyresobjektet ska exklusivt användas av 
Hyrestagaren. Hyrestagaren får inte utan Amibotics 
medgivande överlåta hyresavtalet eller i sin tur hyra 
ut hyresobjektet eller annars göra det tillgängligt för 
tredje part. 

 
Hyresobjektet får endast användas för sådant 
ändamål för vilken den är avsedd (se hemsida 
https://www.amibotic.se/ eller kontakta hej@amibotic.se 
vid eventuella frågor kring användning). 
 
Hyrestagaren har vårdplikt och ska väl vårda 
hyresobjektet under hyresperioden samt ansvarar 
för förlust av eller skador på hyresobjektet. 
 
Hyresobjektet får inte föras utanför det landets 
gränser där hyresobjektet har hyrts. 

 
6. Återlämning 

Hyresobjektet ska återlämnas den dag som 
överenskommits. 
 
Vid försenad återlämning av hyresobjektet 
tillkommer en dagshyra för aktuellt hyresobjekt per 
försenad dag som debiteras vid återlämnandet. Om 
förseningen överskrider tio (10) dagar behandlas 
ärendet som om hyresobjektet köpts till ordinarie 
pris. Ordinarie pris på hyresobjektet faktureras 
Hyrestagaren. 
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Vid återlämning ska hyresobjektet vara väl rengjord 
och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. 
Har hyresobjektet inte rengjorts eller inte lämnats i 
gott skick kan Hyrestagaren debiteras särskilt för 
detta motsvarande kostnad för återställande. Eller 
för ordinarie pris på hyresobjektet om detta är 
lägre. 
 
Vid återlämning skall hyresobjektet vara komplett 
såsom vid utlämnandet, inklusive hyresobjektets 
transportemballage. Eventuella saknade delar 
debiteras hyrestagaren motsvarande kostnad för en 
ny del.  
 
Hyrestagaren ansvarar för att hyresobjektet inför 
återlämning packas i avsett emballage, för att kunna 
transporteras utan risk för skada.  

 
7. Ansvar och försäkring 

Hyrestagaren ansvarar för förlust av hyresobjektet 
samt för skador som inte utgör normal förslitning. 
Skada ska anmälas till Amibotic och Hyrestagaren 
ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa eventuell 
uppkommen skada. Vid stöld ska Hyrestagaren tillse 
att polisanmälan görs. 
 
Amibotic, som inte kan övervaka Hyres-tagarens 
användning av hyresobjektet och de 
omständigheter varunder hyresobjektet används, 
ansvarar inte för skada som kan uppkomma vid 
Hyrestagarens användning av hyresobjektet på 
hyresobjektet, Hyrestagaren, tredje man eller 
annan sak. 
 
Ofta finns skydd för hyrd egendom i standard 
hemförsäkring respektive företagsförsäkring. 
Hyrestagaren ansvarar för att vid behov anpassa 
eller utöka försäkringsskyddet för hyresobjektet 
under Hyrestiden. 
 
Amibotic ansvarar endast för direkt skada som 
uppkommer genom Amibotics vårdslöshet. 
Amibotic svarar inte i något fall för indirekta skador 
såsom inkomstförlust. 

 
8. Uppgifter om Amibotic 

Firmanamn:  Amibotic AB  
Adress:   Lugnets Allé 71, 120 67 Stockholm 
E-postadress:  hej@amibotic.se 
Org.nummer:  559298-3471 
Telefonnummer:  08-611 31 10 

 
 

9. Ändringar av Allmänna Villkor 
Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa 
ändringar i dessa allmänna villkor. Ändringar av 
villkoren kommer att publiceras online på 
webbplatsen. De ändrade villkoren anses för 
accepterade i samband med order eller besök på 
webbplatsen. 

 
10. Tvist  

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd 
mellan parterna kan Hyrestagaren vända sig till 
Allmänna Reklamationsnämnden, arn.se. 


