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Prislista för flytt- och transportbilar.
Gäller från 2020-11-05

Våra lastbilar
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Antalet personer som kan färdas inuti förarhytten.

Viktig information till dig som ska köra lastbil!
Alla våra lastbilar är enkla att köra och får framföras med B-körkort för personbil.
Men det finns vissa skillnader mellan att köra lätt lastbil och en vanlig bil. Framför
allt är en lastbil högre och längre än vad de flesta förare är vana vid. Var därför extra
försiktig när du kör så undviker du onödiga och fördyrande skador.

Var extra försiktig när du kör under låga kanter.
T.ex balkonger, låga garageinfarter och dylikt.

När du backar, gör det långsamt, använd backspeglarna och låt gärna någon stå vakt bakom.

Eftersom bilen är lång, ta ut svängarna ordentligt
och använd backspeglarna.

Regler om skadekostnader hittar du på sida 14.

Flyttkärra
Maxvikt 200 kg

Mått och vikter
Mått och vikter kan variera hos olika stationer så är måtten eller lastvikterna viktiga
för dig är det klokt att kontakta uthyrningsstationen direkt.
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Mini lastbil
Lastvolym 3,2 kbm*
Diesel
Maxlast 435 kg

Liten lastbil

Lastvolym 5,5 kbm*
Automatväxel
Diesel
Maxlast 810 kg

Mellan lastbil
Lastvolym
10-14 kbm*
Automatväxel
Diesel
Maxlast 970 kg

Stor lastbil
Lastvolym
17-18 kbm*
Automatväxel
Diesel
Maxlast 782 kg

Yttermått*:
Längd 450 cm
Höjd 185 cm
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Innermått*:
Längd 140 cm
Bredd 117 cm
Höjd 113 cm
Yttermått*:
Längd 460 cm
Höjd 190 cm
Innermått*:
Längd 200 cm
Bredd 150 cm
Bredd 120 cm mellan hjulhus
Höjd 127 cm
Dörrhöjd 127 cm
Dörrhöjd 123 cm
Yttermått:*
Längd 556 cm
Höjd 275 cm

Innermått*:
Längd 313 cm
Bredd 178 cm
Bredd 135 cm mellan hjulhus
Höjd 190 cm

Yttermått*:
Längd 722 cm
Höjd 310 cm
Innermått*:
Längd 430 cm
Bredd 210 cm
Höjd 200 cm

Stor lastbil med kyla
Lastvolym
17-18 kbm*
Automatväxel
Diesel
Maxlast 600 kg

Yttermått*:
Längd 722 cm
Höjd 310 cm
Innermått*:
Längd 430 cm
Bredd 210 cm
Höjd 200 cm

*Lastbilarna här är våra vanligaste modeller. Utbudet varierar något mellan stationerna.
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Våra priser
Bilgrupp

Boka
enkelt på
circlek.se

Villkor

Bankkort

Korttidshyra

0–4 timmar
inkl. 50 km

Dygn inkl.
100 km

Vecka inkl
700 km

Dygn
vecka
100

429:–

789:–

4435:-

635:–		

Mini lastbil

18 år

Liten lastbil

18 år		
Bankkort

609:–

1089:–

5990:-

860:–

Mellan lastbil

18 år		
Bankkort

789:–

1409:–

7930:-

1135:–		

Stor lastbil

Bankkort
18 år		

909:–

1629:–

9055:-

1295:–		

Stor lastbil m. kyla

18 år		
Bankkort

1089:–

1979:–

11740:-

1680:–		

Lastkärra

Bankkort
18 år		

49:–

98:–

499:-

Priser
Drivmedel ingår ej. Vid hyra över dygn debiteras 1/5 av dygnspriset per påbörjad timme. Gäller
för hyra och brukande inom Sverige. Alla priser är rekommenderade, inkl. moms.
Betalning
Den beräknade hyran betalas i förskott. Eventuella ändringar justeras vid återlämning. För
personbilar och lastbilar skall betalning ske med hyrestagarens kredit-/bankkort. Kontant
förskottsbetalning accepteras endast vid hyra av släp. Förutom Circle K:s egna kort accepterar
vi de vanligaste kredit-/bankkorten med VISA eller MasterCard-koppling, dock ej MasterCard
PrePay, Maestro och Electronkort.
Kundkontroll
Vid utlämnandet av bil görs alltid en rutinkontroll mot aktuella offentliga register. Vi förbehåller
oss rätten att neka till uthyrning om det finns betalnings eller annan anmärkning hos hyrestagaren. Körkort ska alltid visas upp av förare vid uthyrningstillfället. Föraren får inte heller ha
någon anmärkning i de aktuella registren.
Åldersgräns
Åldersgränsen är 18 år.
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Hos Circle K garanteras du alltid vårt lägsta pris. Vi jämför
dygns- och kilometerpris med fri körsträcka i efterhand och
kontrollerar vilken tariff som är mest fördelaktig för dig.

Fria mil

över
inkl
km							

		

30-dygnshyra

Över
km			

Dygn 1

Följande
dygn

Inkl.
1800 km

Dygn över
30 dygn
inkl. 60 km

Över
km

3:80

1629:–

809:–

3:80

4:80

2279:–

1099:–

4:80

6:00

2939:–

1419:–

6:00

7:00

3299:–

1589:–

7:00

9:30

4259:–

2049:–

9:30

Trafikförseelser
Den som hyr svarar själv för alla böter eller andra kostnader som uppkommer till följd av
parkerings- eller trafikförseelser under hyresperioden. Om exempelvis parkeringsavgifter
inte betalas omgående av den som hyr debiteras förutom avgiften en expeditionskostnad
på 150 kr per förseelse.
Villkor
Kompletta hyresvillkor hittar du på circlek.se/biluthyrning. De finns också på baksidan av
våra kontrakt.
Avbokning
Vi önskar att avbokning meddelas uthyraren senast 24 timmar innan bokad hyresperiod, detta
gäller även om du vill minska hyresperiodens längd. Förlängning av hyresperioden kan endast
godkännas av uthyrningsstationen, då annan kund kan ha bokat bilen.
Någon återbetalning av del av hyra om man bokat bil, lastbil eller släp görs först för tidsperiod
efter 24 timmar från tillfället då stationen från kund fick önskemål om ändring av hyrestid.
Detta innebär även att någon återbetalning av del av hyra om man bokat lastbil eller släp ett
dygn men inte använder fordonet ett dygn ej sker.
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Skadekostnad lastbil
Circle K

Motpart

Om olyckan är framme betalar hyresmannen nedanstående
per skademoment
Med skadekostnadsreducering

Utan skadekostnadsreducering

Vållande		

Vagnskada 3000:–

Vagnskada 12 500:-

Vållande		

Vagnskada + ungdomssjälvrisk
3000:– + 2500:–

Vagnskada + ungdomssjälvrisk
12 500:– + 2500:–

Vållande		

Vagnskada + trafikskada
3000:– + 3000:–

Vagnskada + trafikskada
12 500:- + 6000:-

Vållande		

Vagnskada + trafikskada +
ungdomssjälvrisk
3000:– + 3000:– + 2500:–

Vagnskada + trafikskada +
ungdomssjälvrisk
12 500:– + 6000:– + 2500:–

Skadekostnad 0:–

Skadekostnad 0:–

Stöldskada 3000:–
Stöld med nyckel 30 000:-

Stöldskada 6000:–		
Stöld med nyckel 30 000:-

Brandskada 3000:–

Brandskada 6000:-

Glasskada (stenskott) 0:-

Glasskada (stenskott) 5000:-

Bärgning 3000:–

Bärgning 6000:-

Vållande

Utlandskörning utan tillstånd 5000:-

Hyrestagaren friskrives ej från ansvar för reparationskostnader avseende skador
som uppstått genom vårdslöshet, t.ex slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig
inredning, sönderbrutna reglage, feltankning och liknande.

Pris för skadekostnadsreducering
Lastbil 130:-/påbörjat dygn (30 dygn 1950:- därefter 65:-/dygn).
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