
 
 

Hyresavtal

Detta hyresavtal har upprättats mellan två parter. Den som hyr ut (Hyresgivare) och den som hyr (Hyrestagare). Avtalet 
har upprättats i två likalydande exemplar där vardera part tagit varsitt.

 

Genom att underteckna detta avtal försäkrar hyrestagaren att hyrestagaren tagit del av informationen i Bilaga 1, 
handhavande av badtunna samt hyresvillkor, och förbinder sig att följa dessa riktlinjer.

Hyresgivare
Namn

Sagolik Upplevelse i Sverige AB

Adress Organisationsnummer

Ekhamns Gård 16 559098-3598

Postnummer Ort Telefonnummer

741 91 Knivsta 070-29 89 249

E-post

info@sagolikupplevelse.se

Hyrestagare
Signatur Datum och ort

Namnförtydligande Personnummer/organisationsnummer

Beskrivning av objekt
Hyresavtalet avser uthyrning av Hyresperiod Pris inkl 25% moms

Objekt: Badtunna på släp, chassinummer 
V6AC2103200005034, regnr YFG502

Sagolik Upplevelse i Sverige AB     Telefon:      070-29 89 249                    Bankgiro:     387-5622 
Ekhamns Gård 16             Mail:      info@sagolikupplevelse.se            Orgnr/F-skatt:     559098-3598 
741 91  Knivsta     Hemsida:      sagolikupplevelse.se                                Moms:     SE559098359801
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Hyresgivarens underskrift
Datum och ort

Underskrift

Namnförtydligande



B
ilaga 1

Instruktioner för att använda badtunnan 

1. Ställ badtunnan på ett stadigt och plant underlag, gärna asfalt eller grus. Ställ det m
edföljande 

vattenpasset på drinkbrickan för att kontrollera att det står bra. Lägg stoppklossarna m
ot hjulen. 

2. Fäll ned stödbenen så att alla stödben har kontakt m
ed m

arken (lägg sm
åplattor under stödbenen så det 

blir så lite avstånd som
 m

öjligt till m
arken). Stödhjulet ska alltid hänga i luften och bara användas vid av- och 

påkoppling av släpet. Sätt på släpvagnslåset så att ingen kan stjäla tunnan.

3. Sätt i proppen och fyll badtunnan m
ed vatten. Vänta tills vattennivån täcker det översta hålet till 

kam
inen innan kam

inen tänds, annars kan badtunnan sm
älta och brinna upp. Fortsätt fylla upp vatten till 

cirka två decim
eter under kanten.

4. Skorsten finns i kofferten under trappsteget där bak. Ta bort transportlocket som
 sitter på kam

inen och 
sätt ihop de två rören till skorstenen.

5. Tänd först en liten eld i kam
inen och när den tagit sig kan större vedträn användas. M

est effektivt blir det 
då elden hålls så luftig som

 m
öjligt. Peta runt i kam

inen så att vedträna ligger luftigt. Dra ut asklådan ett par 
centim

eter för att få m
er drag. Låt locket vara på badtunnan under uppvärm

ningen. Ingen eller vit rök tyder 
på bra förbränning. O

m
 det är svart rök så är det ingen effektiv förbränning, åtgärda enligt ovan.

6. Elda ordentligt i ca 3,5 tim
m

e och vänta sedan 1 tim
m

e, rör då om
 i vattnet och m

ät tem
peraturen: 37-39 

grader är behaglig badtem
peratur. Vid behov, fyll i kallt vatten för att sänka tem

peraturen eller ta bort locket. 

7. När ni har badat färdigt så låt elden slockna av sig själv. Tappa ur vattnet först när kam
inen svalnat 

helt, förslagsvis dagen efter. Annars kan skador på badtunnan uppstå.

8. Töm
 kam

inen på vatten genom
 att lossa på den svarta plastratten till höger om

 kam
inluckan och dra ut 

gum
m

ipluggen. Lägg pluggen i verktygslådan. Vintertid m
åste kam

inen töm
m

as så fort den har svalnat 
annars fryser kam

inen och går sönder. 

9. Lägg på locket på badtunnan (kontrollera att inga lösa delar ligger kvar) och fäst spännbanden som
 de 

var när ni häm
tade den (banden ska in i spänndelen som

 pilen visar.) Ta ner skorstenen och lägg tillbaka i 
kofferten. Sätt tillbaka transportlocket på kam

inen.

10. Fäll upp alla stödben och stödhjulet, kolla att inga lösa delar ligger runt badtunnan. Koppla på 
släpet och kontrollera att alla lam

por fungerar innan ni kör iväg. Kom
 ihåg att plocka ner eventuella ljuslyktor  

då de inte får vara m
onterade under körning.

H
antering av storm

lyktor till Eldpaketet
Spänn fast de storm

lyktor som
 ska stå på drinkbrickan runt den, så att de inte kan ram

la eller blåsa ner och 
gå sönder eller bli brandfarliga. Lyktorna är fulla m

ed lam
polja när ni får dem

, m
en om

 ni behöver fylla på 
oljan, fyll på m

ax 1 dl i varje lam
pa eftersom

 olja expanderar när den blir varm
.

H
issa upp glashållaren m

ed hjälp av spaken på sidan av lam
pan och tänd veken, hissa sedan ner hållaren 

igen. Reglera veken genom
 att vrida på vredet. D

en får inte stå på m
axlåga då glaset kan bli förstört. 

Veken får heller inte vridas ner helt och hållet för då försvinner den in i lam
pan. Släck genom

 att hissa 
upp glashållaren och blås ut lågan.
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Allm
änna hyresvillkor

All hantering av badtunna, släp och tillbehör sker på egen risk.
Betalning sker i förskott och senast på plats vid avhäm

tning av badtunnan. O
m

 hyrestagaren inte kan betala 
innan hyrestiden börjar bryts eventuella avtal och hyresgivaren har rätt att neka till avhäm

tning av 
badtunnan. Undantaget företag som

 faktureras.
Vid upphäm

tning av fordonet ska hyrestagaren kunna uppvisa giltigt körkort.
Hyrestagaren har rätt att avboka fordonet utan betalningsförpliktelse fram

 till avtalad
upphäm

tningstid av fordonet. Hyrestagaren om
bes dock att avboka snarast m

öjligt och föredragsvis 
åtm

instone 24 tim
m

ar före den avtalade upphäm
tningstiden om

 hyrestagaren inte avser utnyttja bokningen. 
O

m
 hyrestagaren inte avbokat fordonet innan avtalad upphäm

tningstid sam
t inte häm

tat fordonet senast 
inom

 tre tim
m

ar från avtalad upphäm
tningstid har hyresgivaren rätt att debitera hyrestagaren hela 

hyreskostnaden utan skyldighet att tillhandahålla fordonet för uthyrning.
Vid hyrestidens utgång ska hyrestagaren återläm

na fordonet på avtalad plats och inom
 avtalad tid. O

m
 

hyrestagaren inte återläm
nar fordonet enligt avtalet är denne alltid skyldig att ersätta hyresgivaren de 

kostnader som
 varit nödvändiga för att återställa fordonet till den avtalade platsen. Hyresgivaren har även 

rätt att debitera ytterligare hyra vid försenad återläm
ning som

 inte kan hänföras till hyresgivarens ansvar. 
Undantaget om

 underlåtenheten att återläm
na fordonet eller begära att hyrestiden förlängs beror på dödsfall, 

allvarlig sjukdom
 eller annan liknande om

ständighet.
Hyresgivaren förbehåller sig rätten att avboka hyrestagarens bokning när som

 helst, m
en om

 detta sker m
ed 

kort varsel kom
m

er hyresgivaren att göra sitt bästa för att kom
pensera hyrestagaren på läm

pligt sätt.
O

m
 fordonet vid återläm

nandet befinns vanvårdat eller nedsm
utsat utöver vad som

 följer av norm
al 

användning, är hyresgivaren berättigad att ta ut skälig kostnad för återställande av fordonet. Hyresgivaren 
har också rätt att debitera ersättning vid förlust av lösa prylar som

 exem
pelvis nycklar, ficklam

por, glas och 
annat som

 enligt avtalet ska läm
nas tillbaka tillsam

m
ans m

ed fordonet.
Hyrestagaren ansvarar för skador på eller förlust av fordonet under hyrestiden. Undantag från detta gäller för 
skador som

 kan hänföras till norm
alt slitage eller som

 tredje part godkänt ersättningsskyldighet för. 
Hyrestagaren ansvarar alltid för stöld av fordonet som

 sker i sam
band m

ed att släpvagnslåset inte använts 
enligt anvisning.
Hyrestagaren är skyldig att om

edelbart underätta oss om
 fel eller skada på fordonet sam

t om
 stöld under 

hyrestiden.
Hyresgivaren förbehåller sig rätten att om

edelbart kom
m

a och häm
ta fordonet ifall det kom

m
er till dennes 

kännedom
 att fordonet m

issköts på något sätt, eller är del i en olaglig verksam
het. Detsam

m
a gäller ifall 

hyrestagaren kör olagligt eller vårdslöst sam
t om

 körkortet blir indraget.
Hyrestagaren ansvarar gentem

ot hyresgivaren för ekonom
iska påföljder på grund av överträdelser av 

exem
pelvis vägavgifter, överlast, bom

avgifter och trafik- och parkeringsbestäm
m

elser som
 kan drabba 

hyresgivaren i egenskap av fordonets ägare. Detta gäller dock inte om
 överträdelsen orsakats av sådana 

bristfälligheter på fordonet som
 hyrestagaren varken känt till eller borde känna till.

Bra att tänka på
Läm

na inte m
arschaller eller levande ljus obevakade.

Tänk på att varna dina nära och kära från att bränna sig på skorstenen och kam
inen, det är lätt att glöm

m
a 

vilken värm
e det blir. Kam

inen och vissa delar av släpet kan även ha vassa kanter som
 ni ska se upp m

ed. 
O

m
 personer är påtagligt berusade och börjar bli till en fara, så ta bort dem

 från om
rådet runt tunnan. 

Använd bara dricksglas och flaskor av m
aterial som

 inte kan skada m
änniskor eller badtunnan, till exem

pel 
plast och alum

inium
. O

m
 barn under 18 år ska bada rekom

m
enderas att ni har badtunnan under uppsikt. 

Hjälps åt m
ed det här för att alla ska få en bra kväll utan olyckor.
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