PRISLISTA

2019

Veddige Buss & Transport AB

HUSBIL: FIAT CAPRON
År: 2015
Antal passagerare, max: 5 + Chaufför (Alla platser har bälte)
Skattevikt, kg: 3850
Tjänstevikt (faktisk vikt), kg: 3049
Totalvikt, kg: 3850
Ursprunglig totalvikt, kg: 3850
Max släpvikt kärra, kg: 1900 - vid BE behörighet
Max släpvikt kg, obromsad: 750
Släpets maximala totalvikt vid körkortsbehörighet B, kg: 750
Släpets maximala totalvikt vid utökad körkortsbehörighet B, kg: 750
Max sammanlagd bruttovikt, kg: 5750
Max lastvikt, kg: 801

Körkortsbehörighet: B-behörighet som har förvärvats före den 1 juli 1996 ger rätt att köra personbilsregistrerade fordon med en
totalvikt över 3 500 kg

Hyresavgifter:
Anmälningsavgift
Veckohyra
Dygnshyra
Självriskreducering
Bränsle:
Gasol
Hämtas och lämnas fulltankad.

1 000 kr
9 000 kr
200 fria mil ingår (För bokningar gjorda före 190101 gäller 2018 års pris)
1 400 kr
25 fria mil ingår (För bokningar gjorda före 190101 gäller 2018 års pris)
500 kr
Frivilligt
Ingår inte
Ingår inte vid vinterhyra

Milersättning

20:-/körd mil utöver de fria milen
25:-/körd mil utöver de fria milen

(veckohyra)
(dygnshyra)

Slutbetalningen av hyresavgifterna senast 30 dagar före första hyresdagen.

I hyran ingår:
Utvändig tvätt
Köksutrustning och porslin för 6 personer
Utomhusmöbler, 4 stolar + bord
Invändig städning vid avlämnandet kan förbokas mot en avgift av 1 000 kr
Tömning av avlopp- och toalettank kan förbokas mot en avgift av 1 000 kr

Avbokningsregler:
Avbokning mer än 30 dagar före första hyresdagen
8-30 dagar före första hyresdagen
7 dagar eller mindre före första hyresdagen

0 kr
3 000 kr
full hyresavgift enl. den bokningsperiod som
gjorts.
Avhämtning/Återlämnande av fordon enligt överenskommelse

Avgifter för överträdelser vid återlämnande:
Ej invändig städning
Ej tömd avlopps- eller toalettank
Otankad bil
Sanering om husdjur vistats i bilen
Sanering om rökning skett i bilen

1 000 kr
1 000 kr
1 200 kr
3 000 kr
3 000 kr

Priser inkl. 25% moms
Villkor: Se bilaga

Medlem i:

