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Hyresavtal Elcykel
Avtalet är mellan MyEco AB och dig som testcyklist/hyrestagare. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas.
Avtalet gäller hyra av elcykel: ______ Modell ”MyEco E-city 2017, 7-vxl, silver, 13Ah batteri”, batteriladdare och ett
bygellås. Alternativt en MyEco E-City 2016 3-vxl med 11Ah batteri.

Hyrestagarens personuppgifter
Namn: ______________________________________

Personnummer: ______________________________

Gatuadress: __________________________________

Mobiltelefon: ________________________________

Postnr och ort: _______________________________

Mailadress: __________________________________

MyEco AB medges att kontakta mig via mail eller sms

JA

NEJ

Hyresperioden
Hyrestagaren har rätt att bruka cykeln under perioden:
Vid utebliven avhämtning av elcykeln enligt avtalad tid debiteras 500 kr (femhundra kronor). Kostnaden erläggas
mot faktura. Cykeln ska återlämnas på överenskommen tid. Vid försenad återlämning debiterar MyEco AB hyrestagaren med 500 kr (femhundra kronor) per påbörjat dygn i elcykelhyra.
Hyrestagaren förbinder sig att förvara och använda elcykeln på ett sådant sätt att cykeln kan återlämnas i samma
skick som vid utlämningen. Hyrestagaren ska alltid använda de låsanordningarna som lämnas till hyrestagaren vid
förvaring av cykeln. Om möjligt ska elcykeln, när denna inte används, förvaras i ett låst utrymme under tak. Elcykelns
batteri får inte förvaras tillsammans med cykeln.
Hyrestagaren är ansvarig för skador utöver normalt slitage som uppkommer under hyrperioden. Reparations- och
materialkostnader bekostas av hyrestagaren och erläggs mot fakturering. Eventuella skador rapporteras vid återlämning av cykeln. Det är inte tillåtet för hyrestagaren att reparera skadade/defekta delar. Hyrestagaren ska förvalta
cykeln och övrig utrustning väl och följa instruktioner vad gäller skötsel, maxlast etc.
Vid förlust av elcykeln ska hyrestagaren informera MyEco AB omgående. Vid förlust pga. stöld ska en polisanmälan
göras till polisen i Lund. I anmälan ska organisationsnummer 212000–1132 anges som ägare.
Vid förlust eller stöld av hyresobjekten är hyrestagaren skyldig att ersätta cykelns fulla värde (t.ex. genom egen
försäkring eller eventuella självrisker). Värdet på elcykeln är 16 000 SEK inkl. moms och ska erläggas mot fakturering.
Hyrda eller lånade saker skyddas vanligtvis av hemförsäkringen. Om du är osäker, hör med försäkringsbolaget vad
som gäller för din hemförsäkring. All cykling sker på egen risk.

Efter hyresperioden
För att Lunds kommun ska kunna kartlägga förändringar i resvanor förbinder sig hyrestagaren att besvara en enkät
vid hyresperiodens slut samt en enkät 6–12 månader efter hyresperiodens slut.
Genom att signera detta avtal accepterar jag ovanstående villkor.
______________

_______________________________________

Datum

Hyrestagarens signatur

MyEco AB
Lommavägen 53
245 62 Hjärup

Telefon: 046-288 69 00
E-post: info@myeco.se
Webb: www.myeco.se

Org.nr: 556776-1456

