Utlåningsavtal el-lastcykel
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Avtal för utlåning av el-lastcykel
Avtal med bilagor 1 och 2 angående utlåning av el-lastcykel med tillbehör av Kommunledningskontoret, Kristianstads kommun. Genom att du undertecknar detta avtal
förbinder du dig att följa villkoren i bilaga 1.
1. Information om Låntagaren:
Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Ort

E-postadress

2. Utlåningsobjekt:
 El-lastcykel, Cargobike Box Electric Hydraulic, inklusive 1 st. batteri samt 1
uppsättning nycklar, inköpt 2020-12-23. Ramnummer CB201942
 Låskedja
 Bruksanvisning
 Batteriladdare
 Hjälm
3. Lånetid:
Låntagaren äger rätt att bruka elcykeln under följande tidsperiod:
Fr.o.m.

T.o.m.

Vid återlämnande utfylls återlämningskvittensen i bilaga 2.
Av detta avtal har upprättats ett exemplar varvid Låntagaren erhållit en kopia och
Kristianstads kommun har originalet.
Låntagare

Utlånare

______________________________________

______________________________________

Datum och ort

Datum och ort

______________________________________

______________________________________

Namnteckning låntagare

Namnteckning personal Kristianstads kommun

______________________________________

______________________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Bilaga 1: Allmänna villkor för utlåning av el-lastcykel
Definitioner
Låntagare: Fysisk person som anges under ”1” i avtalet.
Utlånare: Kristianstads kommun, organisationsnummer: 212000–0951.
Utlåningsobjekt: Objekt som listas under ”2” i avtalet.
Villkor
Genom att låna el-lastcykeln accepterar jag nedanstående villkor:
















Låntagare och förare ska vara minst 18 år.
Låntagare och förare ska följa gällande trafikregler och framföra el-lastcykeln på
ett ansvarsfullt sätt.
Låntagaren ansvarar för att föraren innehar en gällande olycksfallsförsäkring eller
motsvarande.
Låntagaren ansvarar för skador på el-lastcykeln som uppkommit genom
vårdslöshet under låneperioden och är personligen ansvarig för att ersätta dessa
skador ekonomiskt. Vid skador på utlåningsobjekten ska detta meddelas till
Utlånaren.
Vid misstanke om stöld av el-lastcykel och/eller tillbehör ska detta omgående
anmälas till polisen samt till Utlånaren.
El-lastcykeln ska alltid låsas med bygellås samt låskedja när cykeln lämnas
obevakad. Låskedjan ska alltid fästas i en fast punkt och genom antingen bakhjulet
och/eller ramen.
Vid kortare stopp ska det kontrolleras att batteriet är fastlåst i cykeln och vid
längre stopp ska batteriet lossas och tas med.
El-lastcykeln ska skyddas mot längre perioder av regn.
El-lastcykeln med tillbehör ska återlämnas i det skick den hämtades innan
utgånget datum som står skrivet under ”3” i avtalet.
Låntagaren ansvarar för att alla tillbehör tillhörande cykeln återlämnas vid samma
tid som cykeln och är personligen ansvarig för att ersätta dessa ekonomiskt om
dessa försvunnit eller skadats.
Låntagaren förbinder sig att delta i en mindre utvärdering (skriftlig) efter
låneperioden.
Låntagaren samtycker att Kristianstads kommun registrerar och lagrar
personuppgifter med anledning av uthyrningen. Personuppgifterna behandlas i
enlighet med dataskyddsförordningen.

3 (3)

Bilaga 2: Återlämningskvittens
Härmed intygas att el-lastcykel (Ramnummer CB201942) med tillbehör har återlämnats
till Kristianstads kommun.
󠄀 El-lastcykel och tillbehör återlämnas i fullgott skick.
󠄀 El-lastcykel och tillbehör återlämnas med följande defekt/er:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Låntagare

Utlånare

______________________________________

______________________________________

Datum och ort

Datum och ort

______________________________________

______________________________________

Namnteckning låntagare

Namnteckning personal Kristianstads kommun

______________________________________

______________________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

