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Bakgrund och syfte
Consensus har tillgång till en bil via leasing. Denna policy syftar till att fastställa när, hur och av vem
som bilen får användas.

Policyns innehåll
Consensus bil ska i första hand tillfredsställa den egna organisationens transportbehov, men kan i
övrigt hyras ut. Consensus bil kan endast hyras ut till medlemmar och sektioner som har tecknat
sektionsavtal med Consensus.
Bokning av bilen sker genom kontakt med styrelsens bilansvariga. Bokningen är bindande när
uthyrningsavtal skrivits under av båda parter, och först då är bokningen giltig. Bokning kan ske
tidigast tre veckor i förväg. Vid bokning ska såväl körkort som medlemskapsbevis uppvisas. Den som
bokar bilen ska stå som personligen ansvarig, och ska vara den person som är huvudsaklig förare av
bilen under hyrperioden. Vid bokning i föreningsnamn måste en referensperson samt
kontaktuppgifter till denna anges. Det står styrelsen fritt att neka bokning utan vidare motivering.
Under terminstid kan bilen bokas under en tidsperiod av minst två timmar och maximalt tre dygn.
Utanför terminstid kan bilen bokas under en tidsperiod av minst ett dygn och maximalt en vecka.
Utlämning av nyckel sker på vardagar under kontorstid eller enligt överenskommelse. Bokning lördag
eller söndag bokas hel helg och nyckeln hämtas fredag eftermiddag och återlämnas måndag morgon.
Uthyrningsavtalet reglerar skyldigheter och ansvar under hyrperioden. I Uthyrningsavtalet ska det
även gå att finna aktuella priser. Styrelsen fastställer uthyrningsavtalet årligen. Uthyrningsavtalet ska
finnas tillgängligt på Consensus hemsida.
Nedan följer ett minsta krav på kriterier som uthyrningsavtalet ska uppfylla.
Consensus ansvar och rättigheter:











Om bilen går sönder innan uthyrningstillfället är Consensus skyldiga att meddela
hyrestagaren så snart som möjligt. Consensus har då inget ansvar för att ersätta
bilen, utan bokningstillfället utgår.
Consensus äger rätt att annullera bokning fram till 72 timmar innan hyrperiodens
början, dock endast under särskilda omständigheter.
Bilen ska hyras ut till självkostnadspris, inklusive en overhead-kostnad för service,
reparationer, parkering, tvätt och slitage.
Hyra betalas genom faktura från Consensus. Vid obetald faktura ska påminnelse
skickas ut med påminnelseavgift.
Hyra debiteras per tidsenhet med tillägg per mil för de mil som överstiger femton.
Hyra debiteras per tvåtimmarsperiod (maximalt tre perioder, dvs. sex timmar)
alternativt per dygn. Hyra på en helgdag debiteras efter helgtaxa.
Loggbok ska fyllas i vid början och slut av varje hyrperiod.
o I loggboken ska hyrestagaren fylla i vad mätarställningen står på innan avfärd
samt slutställningen innan tillbakalämning av bilen. Det ska även fyllas i antal
körda kilometer. Loggboksanteckningen ska signeras av hyrestagaren och
lämnas till bilansvarig i styrelsen.
Vid försenad inlämning av bilen kan en straffavgift inkrävas.
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Bilen ska hyras ut med principen att den hämtas och lämnas med samma mängd
drivmedel i tanken, dock alltid minst halv tank.
Hyrestagaren ska stå ansvarig för kostnader för eventuella skador som tillfogas bilen
under hyresperioden som inte täcks av bilens försäkring. Eventuell självrisk betalas
av hyrestagaren.
Consensus ansvarar för städning och tvättning av bilen, samt för att erforderlig
service genomförs.
Styrelsen kan fatta beslut om undantag från villkor i policyn då skäl föreligger.

