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JP HYRPRESENNING KUNDPRIS
Prislistan gäller till och med 2019-09-30

Uthyrning i hela landet via ombud
Hos våra ombud hyr ni alltid hela och rena kvalitetspresenningar. Plomberingsbanden garanterar
er som kund att presenningarna är nyrekonditionerade. Alla JP Hyrpresenningar är flamskyddade.
Vår unika stafflade dagshyra gör att du som kund alltid betalar lägsta möjliga pris oavsett hur
länge du hyr presenningen.

Priserna är angivna i SEK per hyresartikel. Mervärdesskatt tillkommer.
Dagshyra
Storlek Bredd x Längd

Täckyta

Hyrpresenning 5x7 m 35 m2
Hyrpresenning 6x8 m 48 m2
Hyrpresenning 6x10 m 60 m2

Startavgift

Dag 1-30 1Dag 31-901Dag91-1801 Dag 181-
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4,86
5,92
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Rekondavgift*

149,00
149,00
149,00

Storlek 6x8 m och 6x10 m finns i
begränsat antal

Isolermatta 3x5 m
Isolermatta 4x5 m
JP Lyftsegel 5, 8x5, 8 m

15 m 2
20 m 2

I 9,57
0,00
, 11,37
0,00
I
Endast försäljning på grund av gällande säkerhetskrav enligt
EN1492-1 på visuell kontroll innan användning. Pris: 4990,00.

All uthyrning sker till uthyrningsvillkor angivna på uthyrningskontraktets framsida. Mervärdesskatt tillkommer.
*) Om skadorna föranleder extra tvätt eller kassering enligt vår besiktning förbehåller vi oss rätten att inom 90 dagar
efter återlämnandet fakturera kunden enligt gällande prislista. Ersättning förstörd, inlösen: 2695 kr (5x7), 3560 kr
(6x8), 4220 kr (6x10), 2500 kr (is03x5), 3300 kr (is04x5). Extra tvätt: 411 kr (5x7), 619 kr (6x8), 811 kr (6x10),
225 kr (1so3x5), 300 kr (1504x5).

'new-

Utlämnad hyresartikel:
Vid utlämnandet faktureras startavgiften direkt, därefter månadsfaktureras dagshyrorna
fortlöpande tills dess att hyresartikeln är återlämnad.
Återlämnad hyresartikel:
En fast rekonditioneringsavgift tas ut vid återlämnandet enligt gällande prislista. Alla
hyresartiklar besiktigas vid ankomst till JP-rekonditioneringscenter varvid skador, slitage och
tvättgrad noteras i en besiktningsrapport. Om skadorna föranleder extra tvätt eller kassering
enligt vår besiktning förbehåller vi oss rätten att inom 90 dagar efter återlämnandet fakturera
kunden för detta enligt gällande prislista.
Kasserad eller förkommen hyresartikel:
Hyresartikel som på grund av stora skador, kraftig nedsmutsning, färg, tjära och liknande, eller
som har förkommit faktureras enligt gällande prislista.

