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Kontrakt för Sektionsbilen 
Lånekontrakt för V-sektionens bil, Mercedes Vito PZF-361 

Allmänna lånevillkor 
Nedan följer de allmänna lånevillkoren för V-sektionens bil. Det åligger den person som hyr att läsa 
igenom och vara fullt medveten om kontraktets innehåll samt vara ytterst ansvarig för bilen under 
uthyrningen. Vid eventuella frågor om kontraktets innehåll kontaktas Hürmästarinnan i VIRUS. 
Personen som hyr bilen benämns vidare som kontraktsinnehavaren. 
 
Deposition betalas vid uthämtning av nyckel och återfås vid återlämning av nyckel. Vid eventuell 
misskötsel debiteras kontraktsinnehavaren en straffavgift på faktura för uthyrning.  
Användande och skötsel 

• Kontraktsinnehavaren har under hela lånetiden fullt ansvar för bilen och nyckeln. 
• Vid lånetidens start skall bilen inspekteras både utvändigt och invändigt. 

Kontraktsinnehavaren är själv ansvarig för alla skador som ej finns med i skadejournalen. Om 
inspektionen inte utförs tillsammans med Hürmästarinnan (eller personen som ansvarar för 
uthyrningen vid tidpunkten) skall eventuella skador som ej är ifyllda i skadejournalen 
dokumenteras och rapporteras till Hürmästarinnan innan resan påbörjas. 

• Om sätena plockas ur sektionsbilen ansvarar kontraktsinnehavaren själv för förvaringen samt 
att de sitter korrekt på plats vid återlämnandet av bilen. 

• Utlandsresor med sektionsbilen är förbjudet. 
• När bilen återlämnas skall den parkeras på sin markerade plats på parkeringen utanför V-huset 

på Sven Hultins Gata med parkeringstillståndet väl synligt i framrutan. 
• Efter lånetiden städas bilen invändigt och nycklarna återlämnas till Hürmästarinnan enligt 

överenskommelse vid uthyrningsstart. Bränsletanken måste fylld till åtminstone ¼ om så ej är 
fallet åligger det kontraktsinnehavaren att tanka bilen med egna pengar och lämna kvittot till 
Hürmästarinnan. Sektionsbilen tankas med DIESEL. Har skada uppstått skall skadan 
rapporteras direkt till Hürmästarinnan.  

Olyckor och försäkring 
• Självrisken för olika skador desovisas nedan: 

Brand     10% av pbb* 
Glas     5% av pbb* 
Stöld     Se villkor (fråga VIRUS) 
Maskin    10% av pbb* 
Räddning    5% av pbb* 
Rättskydd    20% min 10% av pbb* 
Drulle (allrisk för bil)   1200 kr 
*pbb = prisprisbasbelopp, (2019: års pbb = 46 500 kr)  
 
Kontraktsinnehavaren är personligt ansvarig för bilen och kommer därför debiteras självrisken 
alternativt kostnad för bilens återställande. Om bilen tankas med fel bränsle ansvarar 
kontraktsinnehavaren för eventuella merkostnader som inte täcks av försäkringen, t.ex 
bärgning.  
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• Vid olycka skall i första hand Hürmästarinnan omedelbart underrättas. Om Hürmästarinnan är 
oanträffbar underrättas annan VIRUS-ledamot. 

 
 Straffavgift debiteras för: 

• Utebliven eller bristfällig städning: 200 kr per påbörjad kvart av återställande  
• Ej insatta säten:      400 kr 
• Ej tillräckligt uppfylld tank:     200 kr 
• Försenad återlämning av bil:     200 kr 
• Inre skada:      från 200 kr 
• Mindre yttre skada:      500 kr 
• Borttappad nyckel:      3000 kr 

 
Varningssystem 

• Vid erlagd straffavgift tilldelas 1 varning 
• Vid 2 varningar tilldelas körförbud i en månad 

 
Böter 

• Eventuella böter skall betalas av föraren omgående. Om boten inte betalas i tid står 
kontraktsinnehavaren för tilläggsavgiften. 

 
Pris för uthyrning: 

• 50 kr/mil 
• 50 kr/dygn  

Övrigt 
Vid användandet av sektionsbilen förväntas kontraktsinnehavaren följa trafiklagarna samt köra 
ansvarsfullt och försiktigt.  
Kontraktsinnehavaren faktureras efter uthyrning till den mail som angivits på uthyrningskontraktet. 
Om faktura ej betalas i tid, tillkommer en påminnelseavgift á 50kr per påbörjad 5-dagarsperiod efter 
att fakturans förfallodatum passerat.  
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