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UTHYRNINGSAVTAL
 Härmed förbinder jag mig att:

● Jag är studerande på Fysikteknologsektionen och betalar sektionsavgiften. 

● Vara fullt ansvarig för bilen och nyckeln från det att jag har erhållit nyckeln tills dess att 
jag har lämnat tillbaka den och parkerat bilen på Fysikteknologsektionens 
parkeringsplats.

● Vid vållande av olycka eller skada direkt meddela bilnisse därefter betala självrisk samt 
andra eventuella kostnader som uppkommer i och med skadan; alternativt att ersätta 
skadan. Bilen är helförsäkrad.

● Betala eventuella parkeringsböter och alla andra avgifter som uppkommer i samband 
med användande av bilen.

● Vid borttappande av nyckel betala 1 500SEK.

● Återlämna bilen med minst ½ tank drivmedel kvar samt välstädad. Annars debiteras en 
avgift från 400SEK. Observera att bilen skall städas oavsett hur den såg ut när du tog 
den. Hittar du bilen ostädad, kontakta bilnisse.

● Vid återlämnande av bilen senare än avtalad tid debiteras en avgift från 50SEK.

● Inte röka och inte heller medföra pälsdjur i bilen.

● Kontrollera bilen med avseende på eventuella skador eller brister och meddela dessa till 
bilnisse innan användande.

● Fylla i körjournalen, som ligger i bilens handskfack, korrekt före och efter avslutad 
körning. Annars debiteras en avgift från 400SEK. 

• Ej ifylld antal timmar du använt bilen tas kostnad för minst 10 timmar ut. 

• Ej ifylld trängselskatt tas maxkostnad/dag för trängselskatt ut.

• Ej ifylld tankning så ersätts inte tankningsbeloppet.

● Att följa nedanstående städrutiner:

Städningsrutiner 

Bilen skall återlämnas städad oavsett skick som bilen var vid vid det tillfälle då den hämtades. 

Om bilen inte rapporteras som ostädad till bilnisse innan färd, kommer ni att anses som ansvariga för den 
ostädade bilen och riskera en extra avgift. 

Om bilen rapporteras som ostädad till bilnisse innan färd och detta är omfattande skall detta kunna styrkas 
genom dokumentation i form av fotografier eller liknade. Vid sådant fall kan man undgå städning och avgift. 
Städning av bilen vid sådant fall kan det utgå viss ersättning i form av rabatt för hyreskostnaden. 



Bilens säten skall vara korrekt insatta i bilen vid återlämning. Om detta uteblir tas det ut en avgift på 
200SEK/säte som inte satts in korrekt. Även verktygslåda och reservhjul skall återplaceras i bilen om dessa 
finns innan användande av bilen.

Om bilen behöver städas efter användning så debiteras en avgift från 120SEK, beroende på omfattning och 
ersättning av material. Är städningen mycket omfattande skall detta rapporteras till bilnisse samt 
dokumenteras.

Endast Bilnisse kan ge undantag för skyldigheterna i ovannämnda städrutiner.

Tankning 

Sektionsbilen går på Diesel och tankar du bilen skall detta noteras i körloggen. 
Kostnaden för tankningen kommer sedan att återbetalas när kvitto samt bankuppgifter lämnats till bilnisse. 
Därefter kommer sektionskassören göra en extra utbetalning på beloppet. Denna utbetalning är inte kopplad 
till fakturan för användandet av sektionsbilen.

Sektionsbilen är ingen rättighet, utan är en förmån för att du bedriver studier på Fysikteknologsektionen.

Namn: __________________________________ Personnummer: ________________________

Adress: _________________________________ Telefon/Mobil: _________________________

Postnr.: _________________________________ Cid/mail: ______________________________

Svenskt körkort/ EES körkort: [  ] 

Giltigt t.o.m. ___________________________

Bokad: fr.o.m. _________ kl. _________ t.o.m. _________ kl. _________

Nyckel:________________ Utgivare: ______________________

Underskrift:_______________________________ Datum/Ort: ____________________________

Detta avtal gäller tills dess ett nytt hyresavtal upprättas samt under körkortets giltighetsperiod. 
Avtalet gäller endast under den tid som ovanstående teknolog är medlem i Fysikteknologsektionen. 
Avtalet kan brytas i förtid om bilnisse eller F-styret så anser. 

Senast ändrat den 14-04-02

Mail: bilnisse@ftek.chalmers.se
Ekonomisk bilnisse, Patrik Forsberg: 070- 28 69 225
Mekanisk bilnisse, Henrik Söderberg: 070- 65 25 155

Ordförande Styret, Filippa Hallqvist: 073-55 26 015
Kassör Styret, Vincent Ericsson: 073- 82 76 304 
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