UTHYRNINGSVILLKOR - TEKNIK SAMT PERSONAL - VIDEO ASSIST SWEDEN AB
Parter:
Parterna som berörs av dessa allmänna villkor framgår av
den mellan Parterna upprättade offerten (”Offert”).
1. Definitioner:
(a) I dessa Allmänna villkor skall nedanstående termer
tolkas enligt följande.
(b) Parterna:
i. Med ”Leverantören” avses hyresgivaren som anges i
Offerten, även benämnd som ”Leverantör”.
ii. Med ”Kunden” avses den juridiska eller fysiska person
som hyr personal och/eller Utrustning från Leverantören
på sätt som anges i Offerten.
(c) Med ”Utrustning” avses maskiner med tillhörande
material och tillbehör liksom produkter, material, fordon
och som hyrs ut av Leverantören samt reservdelar och
tillbehör till denna utrustning.
(d) Med ”Leverantörens personal” avses anställda,
representanter, underleverantörer eller andra personer
som utför tjänster för Leverantörens räkning genom
bemanning hos Kunden.
(e) Med ”Hyresavgifter” avses de avtalade belopp som
skall erläggas i hyra för Utrustningen och/eller för varor
som Kunden hyr av Leverantören.
(f) Med ”Offert” avses ett skriftligt anbud från Leverantören till Kunden med uppgifter om priser, kvantiteter
och hyresperioder av Utrustning och personal som
Leverantören erbjuder.
(g) För det fall villkor i detta avtal inte skulle stämma
överens med villkoren i en Offert eller en särskild överenskommelse enligt nedan, ska villkoren i Offerten och
den särskilda överenskommelsen äga företräde.
2 Bakgrund:
Bakgrunden till detta avtal (”Avtal” eller ”Avtalet”) är
att Parterna kommit överens om att Leverantören skall
tillhandahålla material (även benämnt som ”maskin” eller
”utrustning” i detta Avtal) och/eller personal till Kund genom bemanning/uthyrning enligt villkoren i detta Avtal.
Med bemanning och uthyrning avses ett affärsmässigt
och rättsligt förhållande mellan Leverantör och Kund i
vilket Leverantören mot ersättning ställer maskiner samt
egenanställd personal eller personal från underleverantör
till Kunds förfogande för att användas inom ramen för
(eller utföra) arbete som hör till Kunds verksamhet under
Kunds kontroll och ledning.
Med ”Uppdraget” avses tillhandahållandet av uthyrd
person och/eller maskin till Kund.
3 Uppdragets omfattning och Avtalstid:
Leverantören och Kund (nedan ”Parterna”) är överens
om att Leverantören skall ombesörja uthyrning av
personal och/eller maskin till förmån för Kund i enlighet
med villkoren i detta Avtal samt den offert som upprättats
Parterna emellan.
Avtalet löper i enlighet med villkoren i offerten som
upprättats Parterna emellan. Om avtalstid ej framgår
av offerten skall Avtalet löpa från och med dagens
datum och tills vidare med trettio (30) dagars ömsesidig
uppsägningstid.
I den mån Kund säger upp Avtalet skall samtliga kostnader förenade med Leverantörens uthyrning av personal
eller maskin ersättas (”Arvodet”) innan avtalet anses
uppsagt.
4 Arvode, Hyrestid, Betalning och Avbokning:
Följande villkor gäller avseende arvode, hyrestid och
betalning om ej annat framgår av offerten som upprättats
Parterna emellan:
(a) ”Hyresperioden” börjar på leveransdatum och pågår
till Avslutningsdatum. ”Leveransdatum” avser det datum
som infaller tidigast av leveransdagen enligt definition i
dessa villkor eller den dag som har fastställts i Offerten.
”Avslutningsdatum” avser det datum som infaller senast
av (i) det datum då all Utrustning har returnerats till
Leverantörens verksamhetsställe, (ii) det datum då
Kunden har samtyckt till att returnera Utrustningen till
Leverantören i överensstämmelse med Offerten eller (iii)
då den tjänst Kunden beställt av Leverantören är utförd.
(b) Den kortaste Hyresperioden är en dag.
(c) Leverantören skall hålla Utrustningen tillgänglig för
leverans på avtalat leveransdatum. Leverantören ansvarar
inte för dröjsmål beroende på omständigheter utanför Leverantörens kontroll, förutsatt att Leverantören informerar Kunden om dessa omständigheter inom skälig tid.

(d) Om leveransen sker senare än vad som avtalats och
förseningen beror på att Kunden underlåtit att godkänna
leveransen utan saklig grund eller underlåtit att hämta
Utrustningen, skall Leverantören vara berättigad att
uppbära full ersättning för de dagar då Kunden underlåtit
att godkänna leveransen och/eller underlåtit att hämta
Utrustningen.
Parterna är överens om att prisuppgifter skall gälla i
enlighet med den offert som upprättats och godkänts
Parterna emellan.
Parterna är vidare överens om att starttid och sluttid per
dag vid bemanning av personal skall beräknas från och
med Leverantörens kontor/verksamhetsställe (vilket
innebär att berörd personal påbörjar samt avslutar sin
arbetsdag vid Leverantörens kontor/verksamhetsställe)
om inget annat är överenskommet.
Övertidsbetalning för personal utgår enligt nedan:
Övertidsskala avseende reklamfilm:
1-8 timmar = Dagsgage
Timme 9-10 = 1/7 av dagsgage per timme
Timme 11-12 = 1/5 av dagsgage per timme
Timme 13-X = 1/3 av dagsgage per timme
OB-tillägg utgår enligt nedan:
Förläggs någon del av ordinarie arbetstid under tidsperioden 00.00 - 05.00 måndag - fredag eller 00.00 - 24.00
lördag, söndag eller helgdag utgår 1/5 av dagsgaget i
ersättning för obekväm arbetstid. (Ob-ersättning)
Vid engagemang överstigande en dag bör sovtid (nattvila) om (minst) 11 timmar mellan arbetspassen respekteras. Parterna är vidare överens om att berörd personal
skall få en matpaus efter var femte (5) arbetstimme.
Vid dramaproduktion utgår ersättning för Ob-tillägg,
samt övertid och övriga tillkommande ersättning (exempelvis reseersättning) enligt gällande tariffer fastställda
av fackförbundet Scen & Film (Teaterförbundet).
Avseende bokningar som inte genomförs gäller följande:
Vid inbokade arbeten som inte genomförs och där Kund
inte meddelat Leverantören i god tid om att arbetet avbokas, debiteras alltid arbetet som Leverantören går miste
om. För samtliga bokningar gäller följande tabell i de fall
bokningar avbokas med kort varsel:
Längd:

Avbokas:		

Debitering:

< 36 h
< 36 h
< 36 h
>36h
>36h
>36h
>10 dagar
>10 dagar
>10 dagar

25-48h innan
13-24h innan
0-12h innan		
49-72h innan
25-48h innan
0-24h innan		
97-144h innan
72-96h innan
0-71h innan		

50% av pris
75% av pris
100% av pris
50% av pris
75% av pris
100% av pris
50% av pris
75% av pris
100% av pris

En tilläggskostnad om 10% av budkostnaden tillkommer
när Leverantören ombesörjer bud av hyrd utrustning.
En tilläggskostnad om 10% av parkeringsavgifter tillkommer när Leverantören, eller tillhandahållen personal,
gör utlägg för parkering relaterad till projektet.
5 Leverantörens Ansvar:
Kunden skall bruka förhyrda maskiner på ett lämpligt och fackmannamässigt vis. Övrigt material kan
tillhandahållas enligt överenskommelse för dagligt bruk.
Leverantörens ansvar skall i övrigt begränsas till att
denne endast anses tillhandahålla personal och utrustning
som Kund använder inom ramen för sin verksamhet.
Kund skall vara ytterst ansvarig mot sina samarbetspartners och kunder i övrigt varför Leverantören ej åtar sig
något ansvar utöver vad som framkommit i detta Avtal.
Leverantören skall dock säkerställa att den ombesörjer en
seriös och gedigen urvalsprocess och därefter redovisar
sin urvalsprocess avseende val av personal och maskin
till Kund i den mån Kund önskar information kring detta.
6 Kundens Ansvar:
Parterna är överens om att Kund skall tillhandahålla
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boende för personalen i den mån Uppdraget innefattar
resor som är längre än 1,5 h från personalens bostad.
I den mån Kund ej kan ombesörja detta skall Parterna
skriftligen komma överens om en godtagbar hantering
av personalens boende.
7 Immateriella rättigheter:
Avtalet ger ingen av Parterna rätt till den andra partens
varumärke, upphovsrätt, patent, design eller andra
immateriella rättigheter, om detta inte uttryckligen
framgår av Avtalet. I den utsträckning Avtalet ger Part
rätt att använda den andre partens immateriella rättighet,
upphör denna nyttjanderätt utan föregående meddelande
när Avtalet upphör, oavsett orsaken till upphörandet.
I den mån uthyrd personal framtagit särskilt material
under Uppdraget tillfaller rätten att använda sådant
material till Kund om ej Parterna skriftligen kommit
överens om andra villkor.
Parterna behåller samtliga rättigheter till de immateriella
rättigheter som Parterna ägt var för sig vid tidpunkten
för avtalets ingående. Såvitt Leverantören känner till gör
denne inte, och har heller inte gjort, intrång i immateriella rättigheter tillhörande tredje man på något vis som
ska kunna belasta Parternas avtalsrelation. Leverantören
skall ej heller medverka till annans intrång i Kunds
immateriella rättigheter.
Allt material som Leverantören eller dess personal får
tillgång till inom ramen för detta avtal anses utgöra
Kunds egendom, förutom maskiner som uthyres till
Kund. Detta gäller oavsett vilken typ av material det
är fråga om samt oavsett om Kund erhållit materialet
från utomstående part eller om Kund själv producerat
materialet.
Samtliga immateriella rättigheter som uppkommer
inom ramen för detta avtal tillfaller Kund om Parterna
ej skriftligen kommit överens om något annat. Sådant
material kan bestå av, men är inte begränsat till: litterära
verk, design, uppfinningar, manus, ritningar, videomaterial, digitala lösningar eller teknisk innovation samt
databaser eller listor över kunder och klienter.
Överträdelse av denna punkt medför ett vite om
100 000 kronor för varje enskild överträdelse.
8 Sekretess:
Parterna ska iaktta sekretess beträffande innehållet i
Avtalet och Uppdraget.
Vardera Parten förbinder sig att under avtalstiden och
därefter inte utan den andra Partens skriftliga medgivande till tredje man utlämna information (oavsett om
den är muntlig eller i skriftlig, elektronisk eller annan
form), om den andra Partens verksamhet som kan vara
att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller annars
använda sådan information för något annat ändamål än
Parts fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet.
Information som Part angivit vara konfidentiell ska
alltid betraktas som affärs- eller yrkeshemlighet.
Part som mottager information som omfattas av denna
punkt 8 skall säkerställa att sådan Parts anställda,
konsulter, underleverantörer och andra som får tillgång
till sådan information undertecknar ett sekretessavtal
vars innehåll ska motsvara sekretessförbindelsen som
framgår av detta Avtal. Överträdelse av denna punkt
medför ett vite om 100 000 kronor för varje enskild
överträdelse. Sekretessen gäller under avtalsperioden
samt tjugofyra (24) månader efter avtalets upphörande.
Parterna ska under Uppdragsavtalets giltighetstid delge
varandra all information, som part har tillgång till
och som part har rätt att avslöja – oavsett om denna
information dokumenterats eller ej – för uppfyllande av
Uppdragsavtalets ändamål. Med information i denna
bemärkelse omfattas affärsrelaterad information för att
Leverantören skall kunna fullgöra tjänsterna.
Parts förpliktelse att tillhandahålla information kan
dock genom skriftlig uppsägning bringas till omedelbart
upphörande om den andra parten kommer på obestånd
eller bryter mot bestämmelse i detta avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse.
9 Övrigt:
Leverantören har på egen hand tecknat och under
Avtalets giltighetstid vidmakthåller erforderlig ansvarsförsäkring och avbrottsförsäkring.

Leverantören skall även säkerställa att den personal
denne tillhandahåller har erforderlig försäkring för Uppdraget. På begäran av Kund ska Leverantören uppvisa
kopia av gällande försäkringsbrev samt bevis på att
försäkringspremie har erlagts i enlighet med försäkringsvillkoren.
I övrigt gäller följande villkor avseende utrustningen:
(a) Kunden rekommenderas att hålla ansvarsförsäkring
som täcker skador på hyrd egendom.
(b) Kunden bär risken för Utrustningen under Hyresperioden till ett belopp motsvarande Utrustningens värde
och skall ersätta Leverantören för eventuella uteblivna
hyresintäkter som uppstår på grund av skada på Utrustningen.
(c) Leverantören ska kontrollera och gå igenom Utrustningen då den returnerats efter Hyresperiodens slut.
(d) Kundens ansvar upphör efter det att Leverantören
har gått igenom och godkänt Utrustningen sedan den
returnerats.
(e) Utrustning som inte går att reparera eller förkommen
utrustning ska ersättas med ny eller minst likvärdig
utrustning.
(f) Om Utrustningen förkommer eller skadas skall
Kunden
(g) omedelbart meddela Leverantören om det inträffade
(och i erforderliga fall göra polisanmälan), samt vidta
alla praktiskt möjliga åtgärder för att finna och ta tillbaka
Utrustningen,
(ii) snarast möjligt lämna en komplett skriftlig rapport
över omständigheterna kring förlusten eller skadan till
Leverantören och förse Leverantören med erforderlig
information och
(iii) utan dröjsmål anmäla skada på eller förlust av
Utrustning till sitt ansvarsförsäkringsbolag.
(h) Leverantören förbehåller sig rätten att avsluta
Kundens användning av Utrustningen, om Leverantören
finner att Kunden inte hanterar, eller det finns risk för
att Kunden inte kommer att hantera, Utrustningen på ett
fackmannamässigt sätt.
(i) Kunden ansvarar för sak-, person och/eller förmögenhetsskada som uppstått hos tredje man under Hyresperioden, som en följd av Kundens eller den av kunden
anlitad transport eller handhavande av Utrustningen.
(j) Preliminära arbetstider skall meddelas skriftligen
senast 7 dagar innan start av Uppdrag och definitiva
arbetstider skall meddelas senast 48 timmar innan start.
(k) Leverantören äger rätt att löpande byta ut personal
inom ramen för Uppdraget.
Kund är införstådd med att Leverantören ej skall anses
agera i egenskap av Entreprenör eller Underentreprenör
utan hanterar sin avtalsenliga roll i egenskap av en part
som tillhandahåller personal och maskiner till förmån för
Kund. Kund åtar sig eventuell roll som underentreprenör
eller liknande gentemot sina samarbetspartners eller
annan part med vilka Kund ingår avtal inom ramen för
vilket denne utnyttjar den personal och de maskiner som
Leverantören genom detta Avtal tillhandahåller.
Avtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga
reglering av alla frågor som Avtalet berör.
Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt
Avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande
hänförligt till Avtalet ska inte innebära att Part frånfallit
sin rätt i sådant avseende.
Om förutsättningarna för Avtalet i väsentlig mån skulle
ändras eller Avtalet till följd av ändring i lag eller annan
omständighet utom Parternas kontroll inte skulle kunna
tillämpas i enlighet med Parternas intentioner, ska på
begäran av endera Parten förhandlingar inledas i syfte att
anpassa Avtalet till de ändrade förhållandena.
Ändringar av Uppdraget, exkluderat substitution av de
personer som Leverantören nyttjar för utförandet av Uppdraget, får endast ske efter skriftlig överenskommelse
mellan Parterna.
Parterna ska i god anda förhandla samtliga ändringar av
Uppdraget samt eventuell ersättning för de extra kostnader som sådana ändringar kan medföra. Sådan extra
ersättning skall överenskommas mellan Parterna i skrift
och baseras på den ersättning som, enligt detta Avtal,
erhålles för det ursprungliga Uppdraget.
Tillägg eller ändringar till avtalet skall göras skriftligen och godkännas av bägge parter för att kunna göras
gällande.

10 Ansvarsbegränsning:
Parterna är överens om att Leverantörens skadeståndsansvar vid avtalsbrott är, om inte uppsåt föreligger,
begränsat till det lägsta av det sammanlagda beloppet av
Leverantörens ersättning under Uppdraget.
Parterna är överens om att Leverantören endast ansvarar
för skador på Kunds egendom som orsakats genom
försummelse eller uppsåt av Leverantören.
Skadeståndsbeloppet är begränsat till det sammanlagda
beloppet av Leverantörens ersättning under Uppdraget.
Parterna är överens om att Leverantören inte ansvarar för
indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall, kostnader för anlitande av annan konsult, kostnader
för utrustning samt liknande kostnader eller förluster.
11 Användning, Underhåll och Retur av Maskiner:
Användning:
(a) Utrustningen får endast användas i överensstämmelse
med gällande tekniska specifikationer och får endast
monteras, handhas och nedmonteras av sakkunnig
personal. Kunden ansvarar för att alla tillgängliga och
tillämpliga säkerhetsföreskrifter och förebyggande
åtgärder iakttas och efterlevs. Kunden skall även ansvara
för förvaring av Utrustningen under Hyresperioden om
ej Utrustningen förvarats hos Leverantören via nattligt
förvar.
(b) Utöver ovanstående skall Kunden
(i) avstå från att använda Utrustningen för andra ändamål
än de som tillverkaren avsett;
(ii) avstå från att låna ut, hyra ut, pantsätta eller på annat
sätt överlåta eller belåna Utrustningen;
(iii) tillåta andra än Kunden eller personer som är underställda Kunden och som har tillräckliga
kvalifikationer, att använda, undersöka eller utvärdera
Utrustningen;
(iv) avstå från att modifiera eller demontera Utrustningen, utom för normal rengöring och normalt underhåll i
överensstämmelse med punkt 12 nedan;
(v) avstå från att ansluta något till Utrustningen på sådant
sätt att Utrustningen riskerar att skadas;
(vi) vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att
undvika att Utrustningen förkommer eller skadas under
Hyresperioden;
(vii) informera Leverantören om alla förekommande
defekter på Utrustningen inom 24 timmar räknat från det
att Kunden har upptäckt defekten;
(viii) inte utan skriftligt tillstånd av Leverantören använda Utrustningen vid onormala eller riskfyllda uppdrag
eller, vid lufttransport, använda annat än reguljärt flyg
som utförs av flygbolag med gott anseende. Ovanstående
gäller dock inte om Parterna uttryckligen kommit överens
om uthyrning av utrustning för användning vid filmning
från exempelvis flyg eller helikopter.
(c) Fordon som Leverantören hyr ut till Kunden får inte
användas
(i) för transport av passagerare eller gods mot ersättning;
(ii) för att bogsera, skjuta eller på annat sätt förflytta ett
annat fordon eller en släpvagn utan uttryckligt skriftligt
tillstånd från Leverantören;
(iii) av personer som saknar giltigt körkort för den aktuella fordonskategorin och/eller är påverkade av alkohol,
läkemedel eller narkotika. När fordonet inte används,
skall både rattlåset och fordonets dörrar alltid vara låsta.
Om fordonet blir inblandat i en trafikolycka, skall Kunden och föraren agera för att säkerställa Leverantörens och
försäkringsgivarens intressen.
(d) Vid användning av Utrustningen skall Kunden följa
tillämpliga lagar och föreskrifter, inklusive men inte
begränsat till användningen, hanteringen och transporten
av Utrustningen.
(e) Kunden skall hålla Leverantören skadeslöst mot
alla krav på ersättning för skador, avgifter, kostnader,
straffavgifter, böter och skyldigheter som uppstår under
Hyresperioden genom Kundens
(f) (i) underlåtenhet att efterfölja eller överträdelse av
lagar eller föreskrifter eller
(ii) Kundens brott mot detta avtal.
(g) Leverantören bär inte ansvar för felaktigheter i eller
förlust av data, filer och/eller annat material inspelat med
eller på annat sätt skapat med hjälp av uthyrd Utrustning
eller av Leverantörens personal. Leverantören ansvarar
dock för att säkerställa att Kunden får erforderligt underlag (exempelvis digitala kopior) när detta är tillämpligt
enligt skriftlig överenskommelse Parterna emellan.
(h) Kunden har inte rätt att föra ut Utrustningen utanför
Sverige om inte skriftligt tillstånd av Leverantören först
inhämtats.
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Underhåll:
(a) Normal rengöring och underhåll av Utrustningen,
inklusive rengöring från damm, smuts och fukt skall
utföras av Kunden och på dennes bekostnad.
Underhåll och reparationer får endast utföras av kunnig
personal med tillgång till utförliga underhålls- och serviceinstruktioner. Om Utrustningen kräver reparationer
utöver normal rengöring och underhåll till följd av skador
eller irreguljärt slitage som uppstått under Hyresperioden,
skall detta arbete utföras i Leverantörens regi men på
Kundens bekostnad.
(b) Kunden ansvarar för kostnader för transporter vid
reparation eller utbyte av Utrustning pga skador på eller
förlust av utrustning som uppstått under Hyresperioden.
Returnering:
(a) Kunden skall på egen bekostnad returnera Utrustningen till Leverantörens verksamhetsställe i samma skick
som den var vid leverans.
(b) Alla fordon och generatorer överlämnas till och återlämnas av Kunden med full tank. Leverantören har rätt
att fakturera Kunden för påfyllning av tanken med tillägg
för serviceavgift.
Parterna är överens om att villkoren för användning,
underhåll och returnering skall gälla enligt ovan om ej
andra villkor framgår av offerten som upprättats Parterna
emellan.
12 Force majeure:
Om Part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt
Avtalet på grund av omständighet
som Part inte råder över, såsom åsknedslag eller blixt,
eldsvåda, krig, mobilisering eller
militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag,
myndighetsbestämmelser och upplopp samt fel eller
försening i tjänster eller produkter från underleverantör
på grund av omständigheter som här angivits, skall
detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av
tidpunkt för prestation och befrielse från eventuellt vite,
skadestånd och andra påföljder.
Part som anser att en förhindrande omständighet enligt
denna punkt föreligger skall omedelbart informera
motparten därom skriftligen. Parterna skall samråda kring
vilka åtgärder som bör vidtas med anledning den aktuella
omständigheten.
13 Avtalets giltighet och förtida upphörande:
Part äger ej rätt att överlåta detta Avtal i del eller i dess
helhet, eller rättighet eller skyldighet enligt detta Avtal,
utöver vad uttryckligen framkommer av detta Avtal.
Leverantören har dock utan hinder av detta stycke rätt att
överlåta rätten till betalning.
Part har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan:
(i) om Part blir försatt i konkurs, inlett ackord, inställer
sina betalningar, träder i likvidation, blir föremål för
företagsrekonstruktion och på grund av detta inte kan
fullgöra sina åtaganden och inte heller kan ställa betryggande säkerhet för dess fullgörande, eller
(ii) om Part före eller efter avtalstecknandet underlåtit att
lämna uppgifter som objektivt är av väsentlig betydelse
för Avtalets tillkomst och/eller dess fortsatta giltighet.
(iii) om Part har underlåtit att lämna uppgifter som part
enligt Avtalet är skyldig att lämna till den andra Parten,
eller om sådana uppgifter är felaktiga.
Utöver vad som stadgats ovan har respektive Part även
rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om den
andra Parten gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott
och inte felande Part inom skälig tid vidtar rättelse efter
skriftlig anmodan härom.
Uppsägning av Avtalet skall vara skriftlig för att anses
gällande.
Vid förtida upphörande av Avtalet skall det som bestämts
gällande sekretess och immateriella rättigheter fortsatt
vara gällande.
14 Tvist:
Tvister angående tolkning eller tillämpning av detta
Avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden
skall avgöras av svensk allmän domstol.
Svensk lag ska gälla för detta Avtal.		

