
Hyres- och bokningsvillkor  

Sportcentralen Högbo Bruk 
 

• Ansvarig bokare 

Du ska vara minst 18 år, eller i målsmans sällskap. Var beredd på att visa legitimation vid all typ av 

uthyrning. Det räcker med att en person i sällskapet över 18 år kan legitimera sig, och då är det den 

personen som ansvarar för all hyrd utrustning. 

 

• Kundens ansvar 

Det är du som kund som ansvarar för utrustningen under hyrestiden. Du har själv en skyldighet att 

förstå hur utrustningen fungerar innan du ger dig iväg, vi instruerar dig gärna.  Har du något problem 

med utrustningen så ta dig närmsta möjliga väg tillbaka till uthyrningen så hjälper vi dig. Reklamation 

av utrustning i slutet av dagen för utrustning som inte fungerat som den ska, godtas inte utan att du 

varit i kontakt med oss under dagen.   

Du som kund ansvarar för att utrustningen är hel och ren vid återlämning. Cyklar ska tvättas vid någon 

av cykeltvättarna på området. Canadensare ska sköljas ur och kajaker ska torkas med svamp, 

tvättutrustning finns vid kanothusen.  

Hyrskidor får endast användas i preparerade skidspår. Det är ej tillåtet att åka på vägar, gräsmattor 

mm oavsett hur mycket snö det är. Är du osäker på  vilka spår du kan åka så fråga personalen på plats.  

Kunden ersätter eventuella skador på hyrd utrustning. Kostnadseliminering vid mindre skador ingår 

vid hyra av mountainbike. Läs mer om vad som gäller nedan. 

 

Du förbinder dig också att följa övriga punkter i detta dokument.  

 

• Uthyrningsaktiviteter sker på egen risk  

Du är medveten om att alla uthyrningsaktiviteter sker på egen risk. Det är ditt ansvar att följa gällande 

trafik- och sjöregler samt respektera Högbo Bruks lokala regler och skyltar. Äventyrarna Tobbe AB 

(Sportcentralen Högbo Bruk) och Högbo Bruk AB ikläder sig inget som helst ansvar vid person- eller 

klädskada som kan uppstå under hyrestiden. 

 

• Avbokning 

Vid avbokning tidigare än 14 dagar innan ankomstdag återbetalas hela beloppet. Vid senare avbokning 

sker ingen återbetalning. Du som köpt till av- eller ombokningsskydd kan avboka eller flytta din bokning 

fram till 24 timmar innan ankomst.  

Avbokning utan debitering pga snöbrist är ej giltig när konstsnöspåret är öppet. Om Sportcentralen 

ställer in lektion pga snöbrist eller väderlek tas ingen avgift ut av deltagaren. Ersättning till deltagare 

pga inställd lektion utgår ej.  

 

• Godkännande av hyresvillkor 

Genom att du godkänner dessa bokningsvillkor uppstår ett bindande avtal. Vid mottagen bokning 

skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post med information om hyrestiden. 

I enlighet med dataskyddslagen måste du godkänna att vi registrerar dina uppgifter. Du har rätt att få 

uppgifterna raderade när din bokning är avslutad. Du godkänner att vi skickar dig e-post med 

bokningsbekräftelse och uppföljningsmejl. Vi kommer inte skicka nyhetsbrev eller annan e-post efter 

ditt besök hos oss. 

 



• Uthämtning  

Bokad utrustning hämtas vid Sportcentralen Högbo Bruk från bokad uthämtningstid. Din utrustning 

finns tillgänglig för dig under hela hyrestiden. Vid försening/uthämtning senare än bokad starttid sker 

ingen förlängning av hyrestiden eller återbetalning av hela eller delar av hyresbeloppet. 

 

• Återlämning 

Återlämning av hyrd utrustning ska ske på avtalad tid. Sen återlämning kan drabba nästa gäst. Vi kan 

komma att debitera dig som kund en skälig förseningsavgift för utrustning som inte återlämnas i tid. 

 

• Hyrestid mountainbike 

Din bokning gäller antalet bokade heltimmar från vald starttid. De extra 30 minuter som har lagts till i 

din bokning är den tid personalen behöver för att iordningställa cykeln inför nästa bokning. Cykeln ska 

vara tvättad vid återlämning på avtalad tid.  

 

• Kostnadseliminering 

Vid hyra av mountainbike ingår kostnadseliminering i priset. Kostnadselimineringen är en form av 

försäkring för din hyrcykel. Den har ett värde av 80:-/cykel, och täcker de vanligaste skadorna på din 

hyrda cykel som kan uppstå om du skulle råka ramla och någonting går sönder. Denna tilläggsförsäkring 

täcker EJ större skador på ram och framgaffel eller stöld. Enkelt uttryckt kan man säga att den täcker 

de skador vi kan reparera för att ha cykeln uthyrningsbar dagen efter igen.  

 

• Stöld 

Kunden ansvarar för utrustningen under hyrestiden och att den återlämnas på avtalat sätt som 

minimerar risken för stöld. Stulen utrustning ersätts av kunden med utrustningens inköpspris.  

 

• Yttre omständigheter 

Sportcentralen (Äventyrarna Tobbe AB) förbehåller sig rätten att ställa in en bokad uthyrning om vi 

anser att väderförhållandena är för svåra och kan skapa fara eller vid exempelvis snöbrist vid skidhyra.  

Dock vill vi poängtera att normala väderförhållanden innehållande regn, kyla, blåst, solsken, värme etc. 

är en del av naturupplevelsen och ingen giltig anledning för avbokning.  

 

• Information 

Telefon: 026-242180, Mail: info@sportcentralenhogbo.se 

Organisationsnummer 556744-6173, Momsregistreringsnummer SE556744617301 

 

Godkännande av hyresvillkor: 

 

______________________________________________ 

Underskrift 

 

 

______________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

___________________ 

Datum 

 

mailto:info@sportcentralenhogbo.se

