
UTHYRNINGSVILLKOR FÖR MINI PAINTBALL

• Som kund/uthämtare av utrustning är du ersäningsskyldig för förlorad, skadad eller på annat 
sä icke längre brukbar utrustning. Dea gäller inte utrustning som köps eller är förbruknings-
varor. Alltså inte varor så som trycklu, kolsyra eller gelanbaserade bollar. Om kunden och 
personen som hämtar ut utrustningen inte är densamma har Hypersports Paintball och Event AB 
räen a välja vem som skall debiteras vid eventuella ersäningsanspråk.

•• Om bokningsansvarig, eller företaget som den bokningsansvariga företräder ej har oss 
pengarna llhanda inom avtalade betalningsvillkor, äger Hypersports Paintball & Event AB räen 
a fakturera personen som undertecknat dea formulär. Betalningsvillkor är 30 dagar från
fakturadatum om inget annat är överenskommet.

• Vid utlämning av utrustning skall du alld bli erbjuden en komple genomgång av alla arklar, 
som kund ansvarar du för a utrustningen du moager är utan synliga fel. Eventuella fel skall 
anmälas omgående. Som kund har du rä ll a testa samtliga arklar samt göra en egen
besibesiktning.
Det är di ansvar a se ll a du har god kännedom om hur alla arklar fungerar.

• Utrustningen skall lämnas llbaka rengjord i enlighet med de anvisningar som finns för dea. 
(Bokningsansvarig har tagit del av denna per mail, vid uthämtning) Vid icke rengjord utrustning 
debiterar vi 250kr/set för rengöring om inget annat är överenskommet. Hyrda kläder som inte 
tväats vid återlämning debiteras enligt gällande priser som framgår i bokningsbeskräelsen.

•• Vi ser a utrustningen lämnas llbaka ll oss inom överenskommen d gällande för bokningen. 
Vid förseningar vidhåller Hypersports Paintball och Event AB räen a fakturera en kostnad om 
250kr/set per dag, för varje försenad dag eer överenskommet datum för återlämning.

• Som kund/uthämtare av utrustning hos oss är du personligt ansvarig för den utrustning som 
hämtas ut från oss. Dea innebär a även om andra använder denna utrustning, så ligger 
ansvaret på hyrtagaren/uthämtare av utrustning a ovan listade villkor följs.

•• Användning av vår utrustning sker på egen risk, och Hypersports Paintball och Event AB och dess 
medarbetare skall hållas fri från ansvar vid användandet av utrustningen. Det är även kundens 
ansvar a vår utrustning brukas på e sådant ställe där llstånd finns för a utöva akviteten.


