Viktig information till dig som ska hyra bil!
Information från Biluthyrarna Sverige
Biluthyrarna Sverige är ett branschförbund för alla företag som arbetar med biluthyrning. Vår målsättning är att hålla en hög säkerhetsnivå som skyddar medlemsföretagen från brottslighet i form av bilstölder och bedrägerier. Vi ska erbjuda hög kvalitet, dels i form
av en nyare, fräsch och säker vagnpark, dels i form av den service vi erbjuder kring fordonen. Du ska få en korrekt, kunnig och vänlig
behandling när du vänder dig till ett medlemsföretag!
I arbetet med förebygga bilstölder och bedrägerier, samarbetar Biluthyrarna Sverige med bl a Rikspolisen, Rikskriminalen, Larmtjänst,
MRF, Tullen och vårt internationella förbund.
Det är tryggt att hyra bil av ett företag anslutet till Biluthyrarna Sverige.

Branschregler
för biluthyrning
Fastställda av Biluthyrarna Sverige i samråd med Rikspolisstyrelsen.
1. Giltigt körkort skall uppvisas. Detta kontrolleras och
noteras. Vid misstanke om felaktigheter vidtages åtgärder.
2. Fullständiga personuppgifter med adress och telefon
nummer till bostad och arbetsplats kontrolleras och noteras.
Personuppgifterna kontrolleras mot Biluthyrarna
Sverige:s aktuella informationsregister. Personer som
förekommer i register kan nekas hyra bil.
3. Utländsk medborgare skall dessutom uppvisa giltigt pass.
Uppgifterna noteras. (Gäller ej nordiska medborgare).
4. Uthyrning via ombud accepteras ej.
5. Deposition/förskottsbetalning tillämpas vid kontantbetalning.
6. Vid betalning med kontokort eller annat betalnings
dokument kontrolleras dessa.
7. Personer påverkade av alkohol, narkotika eller andra droger
får ej hyra bil.
8. I övrigt tillämpas de av
Biluthyrarna Sverige.
9. I tveksamma fall rekommen
derar Biluthyrarna Sverige
sina medlemmar att ej
teckna hyresavtal.

Skadekostnadsreducering
Av hyresavtalet framgår självriskbelopp för den bil du hyr.
Om du tecknar skadekostnadsreducering begränsas din
självrisk till ett i hyresavtalet angivet belopp.
• Skadekostnadsreducering täcker inte ”förhöjd självrisk” vid
stöld (d v s om nycklarna använts).
• Skadekostnadsreducering täcker inte heller ”ungdomssjälv
risk” (föraren under 24 år).
• För att skadekostnadsreducering ska gälla måste du uppfylla
ordinarie skyldigheter vid skadefall t ex lämna skadeanmälan
omedelbart.Vid parkeringsskador eller om annan bilförare
smitit krävs polisanmälan och vittnesuppgifter.
• Reparationskostnader avseende skador som uppstått genom
oförsiktighet – t ex slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig
inredning, brännhål, sönderbrutna reglage och liknande –
ansvarar du personligen för.

När du hyr bil från ett företag
som är medlem i Biluthyrarna
Sverige vet du att:
• Företaget är registrerat hos myndigheterna och har tillstånd
att bedriva biluthyrning.
• Innehavaren har gott anseende och yrkeskunnig personal.
• Fordonen är i gott skick.
• Företaget har öppet minst under gängse affärstid.
• Vid en eventuell tvist följer företaget av allmänna reklamations
nämnden gjorda rekommendationer.
• Samtliga fordon är registrerade och försäkrade som biluthyr
ningsfordon.

Om du vill veta mer om Biluthyrarna Sverige – välkommen in på biluthyrarna.se

