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Consensus Kontakt Besöks-/postadress 
Medicinska fakultetens studentkår 

Org. 822003-1564 

styrelsen@consensus.liu.se 

www.consensus.liu.se 

Kårhuset Örat, US, ingång 73 

581 85 Linköping 

 

 

 
AVTAL mellan _______________ och Consensus, 
gällande uthyrning av Consensus bil 
 

PARTER 
Consensus – Medicinska fakultetens studentkår 
 
________________ - nedan kallad Hyrestagaren. Hyrestagaren måste vara en fysisk 
person. 
 

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. 

Bilen ska hyras ut till självkostnadspris, inklusive en overhead-kostnad för service, 
reparationer, parkering, tvätt och slitage. Taxa fastställs av Consensus Styrelse i 
början av varje verksamhetsår. 

Hyra betalas genom faktura från Consensus. Vid obetald faktura ska påminnelse 
skickas ut. 

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.  

Loggbok ska fyllas i vid början och slut av varje hyrperiod. 

Vid försenad inlämning av bilen kan en straffavgift inkrävas. 

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, vilka inte täcks av bilens försäkring. Eventuell självrisk betalas 
av hyrestagaren. 

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING 

Consensus äger rätt att annullera bokning fram till 72 timmar innan hyrperiodens 
början, dock endast under särskilda omständigheter. 
 
Hyrestagaren äger rätt att genom kontakt med avtalstecknare avboka hyra av bilen 
fram till 72 timmar innan hyrperiodens början. 
 

BETALNINGSVILLKOR 
Betalning ska ske mot faktura 30 dagar netto. 
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 HYRESPERIOD 

 
 
TILLÄGG TILL AVTALET 
 
 
 
 
 
 
 
Detta avtal upprättas i två likalydande exemplar och parterna erhåller var sitt. 
 

 
 
 

_____________________ ______________________ 
 

Bilansvarig eller firmatecknare, Consensus Ansvarig hyrestagare 
 
 
_____________________ ______________________ 
 
Namnförtydligande & mobilnummer                                    Namnförtydligande & mobilnummer 
 
 
_____________________ ______________________ 
 
Ort/datum           Ort/datum 


