KONTRAKTSFORMULÄR
AVTAL OM MODULUPPSTÄLLNING
KONTRAKTSNUMMER

Version 2_webb_2015-11-01

PARTER

BOLAGET

BESTÄLLARE

ORGANISATIONSNUMMER

PERSON-/ORGANISATIONSNUMMER

OMBUD

OMBUD

TELEFON

TELEFON

E-POST

E-POST

LOKAL KONTAKTPERSON

TELEFON

E-POST

FAKTURA

FAKTURERINGSADRESS

MÄRKE FAKTURAN

ETABLERINGSOMRÅDE
OMFATTNING (modulsystem, antal, inredning,
utrustning och skick m.m.)

FASTIGHETSBETECKNING

LEVERANSADRESS

MODULSYSTEM

ANTAL

ÖVRIGT
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UPPLÅTELSEÄNDAMÅL

UPPLÅTELSETID

UPPSÄGNINGSTID/
FÖRLÄNGNINGSTID

Moduluppställningen upplåts för tillfälligt behov.

FRÅN OCH MED TILLTRÄDESDAGEN

TILL OCH MED DEN
(MAXIMAL UPPLÅTELSETID 36 MÅNADER)

Uppsägning av a vtalet skall ske s kriftligen minst
månader före den avtalade u pplåtelsetidens
utgång. I a nnat fall är avtalet förlängt på oförändrade villkor med
månader för varje gång och med
samma uppsägningstid.

Detta avtal, jämte allmänna avtalsvillkor för moduluppställning, får, om det sker helt utan ändringar av fasta
och styrda avtalsvillkor (t ex max upplåtelsetid), användas för uthyrning av moduler. Övriga eftertryck förbjudes.
SRA, SWEDISH RENTAL ASSOCIATION, Box 22307, 104 22 Stockholm
Tel: 08-508 938 00, Fax: 08-508 938 01, rental@branschkansliet.se, www.swedishrental.se

Sid 1

SIGNATURER

ERSÄTTNINGAR M.M.

KONTRAKTSNUMMER

ETABLERINGSAVGIFT
EXKLUSIVE
KUNDANPASSNING

Kostnad för etablering exklusive kundanpassning debiteras enligt självkostnadsprincipen med ett påslag
om
%.

ERSÄTTNING FÖR
KUNDANPASSNING

Kostnad för kundanpassning debiteras enligt självkostnadsprincipen med ett påslag om

ERSÄTTNING FÖR
NYTTJANDE

Beställaren skall för nyttjandet enligt detta avtal utge ersättning med ett belopp om
kronor
per månad. Ersättningen skall betalas kvartalsvis i förskott och skall vara bolaget tillhanda senast den sista
dagen före varje betalningsperiods början.

AVETABLERINGSAVGIFT
EXKLUSIVE
ÅTERSTÄLLANDE

Kostnad för avetablering exklusive återställande debiteras enligt självkostnadsprincipen med ett påslag
om
%.

ERSÄTTNING FÖR
ÅTERSTÄLLANDE

Kostnad för återställande debiteras enligt självkostnadsprincipen med ett påslag om

ÄNDRINGS- OCH
TILLÄGGSARBETEN (ÄTA)

För ÄTA utgår ersättning motsvarande faktiska utlägg samt ersättning för arbete mot löpande räkning
enligt självkostnadsprincipen med ett påslag om
%.

%.

%.
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För ÄTA som medför återställning skall utgå ersättning för återställning enligt reglerna för ersättning
av kundanpassning.
ÅRLIG JUSTERING

Samtliga ersättningar och avgifter skall per den
beräknat på den senast utgående ersättningen.

varje år höjas med

%

ÖVRIGT AVSEENDE
ERSÄTTNINGAR

Om inget annat anges utgår avgifter, engångsersättningar och ersättningar enligt självkostnadsprincipen
med ett påslag om
%. Fakturering sker separat baserat på upplupna kostnader.

BETALNINGSVILLKOR

Betalning sker utan anfordran genom insättning på PlusGiro nr
alternativt BankGiro nr
. Betalningen skall vara bolaget tillhanda senast enligt vad som anges ovan för r espektive betalning. Beställaren skall utöver utgående ersättningar och andra tillägg enligt detta avtal erlägga
vid varje tillfälle gällande moms.

ALLMÄNNA VILLKOR
OCH TILLHÖRANDE
HANDLINGAR

”Allmänna avtalsvillkor för moduluppställning” enligt bilaga 1
Se bilaga
RITNING, DATUM

TEKNISK BESKRIVNING

Detta avtal, jämte allmänna avtalsvillkor för moduluppställning, får, om det sker helt utan ändringar av fasta
och styrda avtalsvillkor (t ex max upplåtelsetid), användas för uthyrning av moduler. Övriga eftertryck förbjudes.
SRA, SWEDISH RENTAL ASSOCIATION, Box 22307, 104 22 Stockholm
Tel: 08-508 938 00, Fax: 08-508 938 01, rental@branschkansliet.se, www.swedishrental.se

Sid 2

SIGNATURER

SÄRSKILDA VILLKOR

KONTRAKTSNUMMER

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna har erhållit vars sitt.
ORT, DATUM 							ORT, DATUM

UNDERSKRIFT BOLAGET 						UNDERSKRIFT BESTÄLLARE

NAMNFÖRTYDLIGANDE						NAMNFÖRTYDLIGANDE

ORT, DATUM 							

UNDERSKRIFT OMBUD							

NAMNFÖRTYDLIGANDE						

BILAGOR
BENÄMNING

BILAGA NR
1
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Allmänna avtalsvillkor för moduluppställning

Detta avtal, jämte allmänna avtalsvillkor för moduluppställning, får, om det sker helt utan ändringar av fasta
och styrda avtalsvillkor (t ex max upplåtelsetid), användas för uthyrning av moduler. Övriga eftertryck förbjudes.
SRA, SWEDISH RENTAL ASSOCIATION, Box 22307, 104 22 Stockholm
Tel: 08-508 938 00, Fax: 08-508 938 01, rental@branschkansliet.se, www.swedishrental.se

SID 3

BILAGA NR
UNDERSKRIFT BOLAGET

UNDERSKRIFT BESTÄLLARE

ORGANISATIONSNUMMER

PERSON-/ORGANISATIONSNUMMER
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PARTER

KONTRAKTSNUMMER

Detta avtal, jämte allmänna avtalsvillkor för moduluppställning, får, om det sker helt utan ändringar av fasta
och styrda avtalsvillkor (t ex max upplåtelsetid), användas för uthyrning av moduler. Övriga eftertryck förbjudes.
SRA, SWEDISH RENTAL ASSOCIATION, Box 22307, 104 22 Stockholm
Tel: 08-508 938 00, Fax: 08-508 938 01, rental@branschkansliet.se, www.swedishrental.se

SIGNATURER

