HUSBIL
CI X-til Elite S årsmodell 2014, Halvintegrerad med taksäng, 5 bältade platser, Queensbed.
Cykelställ för tre st cyklar, max 50 kg, Led TV, Markis, Queensbed, Varmt o kallt vatten, Stor
kyl med separat frys. Vid önskemål om annan husbil hör av Er med en förfrågan via email.
PRISLISTA
Period

1 vecka

2 veckor

Tre
veckor

Ytterligare
veckor

Lågsäsong

(Vecka. 1-17 : 39–52)

6000

12000

17500

5500

Mellansäsong

(Vecka. 18-23 : 35-38)

8000

15500

21000

6500

10000

19500

28000

8500

Högsäsong

(Vecka. 24-34)

Weekend

3900

Långtidshyra

Begär offert!

Utvändig tvätt:

500 kr

Tömning av WC-tank

1200 kr

Invändig städning:

600 kr

Tömning av spillvattentank

500 kr

Extra utvändig tvätt:

1000 KR

Tömning av vattentank

200 kr

Extra invändig städning:

1900 KR

Saneringskostnad:

17000 kr

VILLKOR FÖR UTHYRNING:
Utlämningstid Fredagar

12.00 – 15.00

Återlämningstid: Fredagar

09.00 - 11.00

Husbilen utlämnas till hyresmannen på avtalad tid, samt återlämning sker också på avtalad tid.
På all övrig tid debiteras 1000 kr per påbörjad timme.
Återlämnas husbilen då uthyrningen är stängd eller under tid då inte efterkontroll kan göras,
påtager sig hyresmannen fullt kostnadsansvar för uppkomna skador och anmärkningar.

KÖRSTRÄCKA:
Fri körsträcka upp till 2000 km per vecka. Körsträcka weekend 1000 km.
Övermil debiteras med 2 kr/ km. Kostnad för diesel tillkommer hyresmannen.
BETALNINGSVILLKOR:
Bokningsavgiften / Depositionsavgiften är 4000 kr. Den återfås vid återlämnandet av
husbilen om ingen anmärkning finns. Den erlägges av hyresmannen i samband med att
bokningen är bekräftad av Din Husbil.
AVBOKNING:
Avbokning skall ske via email: info@dinhusbil.nu
Vid avbokning senast 30 dagar före hämtning återbetalas 2500 kr.
Vid avbokning senast 15 dagar före hämtning återbetalas 2250 kr.
Vid senare avbokning sker ingen återbetalning.
Ifall boknings / depositionsavgiften ej erlagts så faktureras denna till hyresmannen.
FÖRSÄKRING
Husbilarna är helförsäkrade. Ifall skada uppstår som täcks av försäkringen är självrisken
6000 kr för varje skadetillfälle. Självrisk vid stöld är 2000 kr.
Skadeanmälan skall göras skriftligen och omgående för varje uppkommen skada och lämnas
till uthyraren. Skador som ej täcks av försäkringen debiteras hyresmannen separat.
OMRÅDE FÖR BRUKANDE AV HUSBILEN:
Hyresavtalet gäller för brukande av husbilen i Sverige och Norden. Bryts det geogra fiska
villkoret tar hyresmannen fullt kostnadsansvar för husbilen i alla avseenden.
VILLKOR FÖR ÅTERLÄMNING:
Hyresmannen ansvarar för att:


Husbilen är tvättad och städad vid återlämning, invändigt och utvändigt.



Wc – tanken är tömd.



Spillvattentanken är tömd



Dieseltanken fylld. Ej fylld dieseltank debiteras med 17 kr / Liter + 250 kr



Administrativ avgift på 250 kr som debiteras hyresmannen i samband med att också
eventuella uppkomna böter under hyresperioden debiteras hyresmannen.

HUSDJUR OCH RÖKNING:
Husdjur och rökning för ej förekomma i husbilarna.
UTRUSTNING SOM MEDFÖLJER HUSBILARNA
5 st stolar

6 glas

1 st tillbringare

Måttsats

1 st bord

6 muggar

1 st termos

Konservöppnare

Nivåklossar

Servis för 6 personer

2 st grytunderlägg

Kapsylöppnare

220 V kabel

Bestick för 6
personer

1 st 3 liters kastrull

Vinskruv

Kabeladapter

2 st knivar

1 st 2 liters kastrull

Sop och sopskyffel

Repairset /
punktering

2 st smörknivar

Köksredskap set om
6

Vev för markis

2 st skärbrädor

1 st sax

