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Hyresvillkor  
Dessa villkor är till för att förtydliga hyrestagarens och uthyrarens rättigheter 
och skyldigheter. Hyrestagaren är ansvarig för produkterna under hyrestiden, 
såväl mot stöld, skadegörelse och annan åverkan. Produkterna skall återlämnas 
i samma fina skick som Event by Creative levererade dom i. Event by Creative 
ansvarar inte för skador som kan uppstå när hyrestagaren hanterar 
hyresprodukterna.  

 

PRISER OCH HYRTID 
Hyrespriserna avser en användningsdag och priserna debiteras enligt prislista, önskas tälten hyras längre än en 
dag så begär en offert från Event by Creative. Privatpersoner betalar med betalkort eller på Bankgiro och för 
att bokningen ska gälla så ska 20 % av hyressumman förskottsbetalas på vårt bankgiro. Restbeloppet betalas 
direkt efter Event by Creative monterat tältet. Företag får faktura 20 dagar, efter kreditupplysning. Vid för sent 
betald faktura debiteras dröjsmålsränta med 3% per månad. Avbokning måste göras senast 10 dagar innan 
leverans dagen för att slippa debitering. Vid sen avbokning debiteras hyran enligt följande: 7-9 dagar 20 %, 4-6 
dagar 35 %, 2-3 dagar 50 %, 1 dag 80 %, 0 dag 100%  
 

LEVERANS 

Event by Creative levererar alla hyrda produkter och leveranskostnaderna debiteras enligt vår leverans prislista. 
Vid besvärliga leveransförhållande som Event by Creative inte har blivit informerade om vid bokning, som t.ex. 
lång bärsträcka (över 20m från var Event by Creatives transport kan parkera) eller avsaknad av hiss så kan detta 
medföra pristillägg, timdebitering på minimum 1 timme.  
Då väderlek eller annan omständighet omöjliggör användandet (som tex stormvarning utfärdad av vädertjänst) 
av hyr gods och tält har Event by Creative rätt att avbryta leverans utan att på något sätt bli ersättning skyldig 
mot kund eller tredje part.  
Det åligger hyrestagaren att omgående efter mottagande av hyresgodset kontrollera detsamma och anmäla till 
uthyraren att det gods som levererats eller avhämtats är skadat eller om något beställt hyresgods saknas. 
 

MONTERING & DEMONTERING 

Montering utförs alltid av Event by Creatives personal, hyrestagare skall vara på plats för att anvisa tält 
placering samt kunna upplysa om eventuella nedgrävda ledningar eller annan känslig installation under mark.  
Möbler och porslin mm ställs in i tält eller där hyrestagaren anvisar plats, möblering ingår inte i hyrespriset.  
Montering av belysning eller annan el utrustning som hyrts av Event by Creative ingår i priset. Event by Creative  
monterar endast sladdar i tältet, sladd dragning utanför tältet ingår ej i priset. Det är upp till kunden att 
kontrollera att belastningen på säkringarna räcker till de hyrda produkterna.  
Vid montering/demontering så gäller den tiden som står på bokningsbekräftelsen, eller annan tid som 
skriftligen överenskommits, blir montering/demontering uppskjuten så att montörerna blir tvingade att vänta 
och med att påbörja montering/demontering så har Event by Creative rätt att debitera kunden för den tiden, 
per montör. 
 

SKADOR 

Hyresprodukterna är under kundens ansvar under hela hyrtiden. Hyrtiden startar när Event by Creative har 

monterat de beställda produkterna, hyrestiden upphör efter Event by Creative har kontrollerat de hyrda 

produkterna och lastat dem på Event by Creatives transport. Eventuellt försvunnet/skadat gods faktureras 

kunden med vårt inköpspris + 20%. Det är inte tillåtet att grilla eller laga mat i tältet. Tejp eller andra 

självhäftande material får inte fästas på tältduk, ram eller andra hyresprodukter. Hyrda möbler och inredning 

(tex golv) ska vara rengjorda vid avhämtning, för varje påbörjad timme då Event by Creative ska rengöra möbler 

och inredning debiteras en avgift på 600kr + moms 
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