
UTHYRNINGSVILLKOR FÖR HOPPBORGAR

Det är den som bokar utrustningen som bär ansvarat för a se ll a alla åtgärder tas för a 
undvika skada på person eller utrustning.

Vänligen se ll a alla dessa säkerhets instrukoner följs:

• Åldern på användaren får inte översga den ålder som är noterat på hoppborgen.
Om det inte är skrivet är det max 14 år för användning av hoppborgen.

•• Ingen mat, dricka eller tuggummi är llåtet medans ni använder utrustningen, dea för a 
undvika risk a kvävas eller a stöka ner. Det är en minimum avgi på 2000 kr på hoppborgar som 
lämnas i e smutsigt skick.

• Alla skor, glasögon, smycken eller liknande MÅSTE tas av innan man använder en hoppborg.

• Inga ansiktsmålningar eller liknande som kan färga av sig får användas i närheten av hoppbor-
gen.

• Ingen rökning eller grillning nära hoppborgen.

• A klära, hänga eller sia på hoppborgens väggar är inte llåtet, det är farligt!

• Översikt från vuxen är e måste under hela den som hoppborgen används.

• Se alld ll a hoppborgen inte är överfull med folk och a ni håller användare
antalet passande ll åldern och storleken på barnen som använder den.

• Tillåt inte små och stora barn a använda hoppborgen sam digt.

• Se alld ll a barnen inte knuffas, krockar, slåss eller beter sig på e sådant sä a dem kan 
skada andra barn.

• • Inga husdjur, leksaker eller vassa föremål är llåtet på eller nära hoppborgen.

• Om hoppborgen inte skall användas under någon del av dagen, stäng av den.

• Tillåt inte någon a hoppa på stegen framför hoppborgen, dessa är gjorda för a folk ska 
komma av och på. E barn kan enkelt flyga av hoppborgen och skadas.

• Se ll a ingen med en historia av nack eller rygg problem använder hoppborgen.
Inte heller barn som är sjuka.
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• Tillåt inte någon på hoppborgen när den fylls på eller töms på lu, det är väldigt
farligt!

• Vänligen se ll a inget barn försöker sig på framåt eller bakåt volter i hoppborgen.

• Barn måste alld ha på sig strumpor och se ll a deras fickor är tomma. Se ll a de har 
passande kläder på sig.

•• Hoppborgen ska inte användas om den kan bli blöt på hoppområdet. Vaenskyddet kommer 
endast skydda mot lite dugg. Börjar det regna ska hoppborgen inte användas. Den ska inte heller 
ligga framme i regn utan skydd.

• Hoppborgen skall återlämnas i samma skick som den lämnades ut, städad, vikt och nerpackad. 
Vi tar ut en avgi om den inte är packad, vikt, städad eller om den är skadad.

OBS!
Vänligen notera a alla personer som använder hoppborgen gör det på egen risk. Personen,
personerna eller företaget som bokar hoppborgen har ansvar och är ersäningsskyldiga vid skada 
på person eller utrustning som är e resultat av oaktsam/felakg användning.

Dessa instrukoner är för säkerheten gällande alla personer som använder utrustningen och det 
är ll fullo den som hyr utrustningen som har ansvaret a alla följer dessa instrukoner.
HypeHypersports kan inte acceptera ansvar för någon skada som uppstår vid användning av
utrustningen.

Jag har läst villkoren ovan och förstår dem ll fullo samt accepterar villkoren. Jag är medveten a 
medans utrustningen är i min ägo så har jag allt ansvar och kommer betala för eventuell förlust 
eller skada som uppstår, dea inkluderar om utrustningen lämnas llbaka i e oacceptabelt skick, 
smutsigt, lerigt eller blö. Jag förväntas betala en extra städningsavgi i det fallet.
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