SAMARBETSAVTAL
MELLAN PARTERNA
Svenska Bågskytteförbundet, org.nr 802000-5065, Blåbärsvägen 3, 155 31 Nykvarn
OCH
Mabi Sverige AB, org.nr 556334-4901, Box 27272, 102 53 STOCKHOLM

UPPGÖRELSE
Avtalet är baserat på uthyrning av personbilar och minibussar.
I avtalsbilagan (Pris och villkorsbilaga) framgår ett rabatterat pris på de vanligaste bilgrupperna i vår
vagnpark. Vid förhyrning av övriga bilgrupper och modeller tillämpas Lokalprislista – 10 % rabatt.
Dessa priser gäller på samtliga orter i Sverige där Mabi finns representerade. Särskilt medgivande
samt tilläggsavgift krävs för resa utom Sveriges gränser och avtalas vid respektive tillfälle.
Alla priser är baserade på fri körsträcka.

PRISER
Se bifogad Pris och villkorsbilaga.
Prisjustering sker årligen enligt Statistiska centralbyråns Tjänsteprisindex (TPI) för biluthyrning.
Prisjustering kan också ske i form av skatter och dylikt av stat/myndighet påförda kostnader som
ligger utanför Mabi Sveriges rimliga antaganden, samt om det allmänna ränteläget förändras.
Samtliga priser är angivna inklusive moms.
FÖRSÄKRING
Bilarna är helförsäkrade.
Skadekostnadsreducering (CDR/TP) innebär att självrisken vid skada på förhyrt fordon reduceras f n
från 15 000 kr till 5 000 kr vid eget vållande eller okänd motpart samt även vid ev. stöld, stöldförsök
eller inbrott.
CDR+ för prisgrupp B-K reducerar f n självrisken vid skada på förhyrt fordon till 1000 kr eller
eliminerar självrisken helt vid mindre skador.
För specialbilar gäller särskilda villkor, se vår hemsida www.mabi.se.
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HYRESVILLKOR
Se Allmänna hyresvillkor för detaljerad information om varje hyrestillfälle relaterat till detta avtal.
Angivna villkor gäller om inte annat avtalats. https://www.mabi.se/villkor

BETALNING
Betalning mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor alternativt kreditkortsbetalning i förskott vid
uthämtning av hyrbilen.

GILTIGHETSTID
Avtalet gäller från och med dess undertecknande och ett (1) år framåt. Därefter förlängs avtalet med
ett (1) år i taget om ingen av parterna skriftligen sagt upp avtalet till dess upphörande senast 30
dagar innan avtalets sista dag.
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