
Gäller från 2022-09-01

Prislista – Släp

Släp
ÖPPET  
SLÄP

Total-
vikt Maxlast Längd Bredd 0-2  

timmar
0-4  

timmar
0-6 

timmar Dygn** Vecka

750 kg 510 kg 258 (cm) 128 (cm) 169:- 209:- 299:- 339:- 1 739:-

1 000 kg 680 kg 325 (cm) 152 (cm) 199:- 249:- 339:- 379:- 1 959:-

1 000 kg 
med tipp 690 kg 258 (cm) 152 (cm) 199:- 249:- 339:- 379:- 1 959:-

SLÄP MED  
LITEN KÅPA

Total-
vikt Maxlast Volym Längd Bredd Höjd 0-4  

timmar
0-6 

timmar Dygn** Vecka

1 000 kg 690 kg 4,5 kvm 258 (cm) 128 (cm) 140 (cm) 249:- 339:- 379:- 1 959:-

SLÄP MED  
STOR KÅPA

Total-
vikt Maxlast Volym Längd Bredd Höjd 0-4  

timmar
0-6 

timmar Dygn** Vecka

1 000 kg 550 kg 6,5 kvm 325 (cm) 152 (cm) 150 (cm) 299:- 429:- 479:- 2 059:-

SLÄP MED  
NÄTGRIND

Total- 
vikt Maxlast Längd Bredd 0-4  

timmar
0-6 

timmar Dygn** Vecka

750 kg 510 kg 258 (cm) 128 (cm) 209:- 299:- 339:- 1 739:-

1 000 kg 680 kg 325 (cm) 152 (cm) 249:- 339:- 379:- 1 959:-

SKÅPSLÄP Total-
vikt Maxlast Volym Längd Bredd Höjd 0-4  

timmar
0-6 

timmar Dygn** Vecka

1 000 kg 450 kg 9 kvm 365 (cm) 159 (cm) 160 (cm) 349:- 459:- 519:- 2 729:-

1 000 kg 390 kg 11 kvm 365 (cm) 159 (cm) 199 (cm) 349:- 459:- 519:- 2 729:-

* Specialsläp, finns endast på vissa stationer. Observera att det kan behövas utökat B-körkort eller BE-körkort.
**  Vid hyra över dygn debiteras 1/5 av dygnspriset per påbörjad timme. Gäller för hyra och brukande inom Sverige.
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Prislista – Släp

BILTRANSPORT* Totalvikt Maxlast Längd last Boggie 0-4  
timmar Dygn** Vecka

1 300 kg 790 kg 400 (cm) – 479:- 669:- 3 419:-

1 500 kg 880 kg 400 (cm) X 479:- 669:- 3 419:-

2 000 kg 1 370 kg 400 (cm) X 578:- 767:- 3 419:-

2 500 kg 1 870 kg 400 (cm) X 578:- 767:- 3 419:-

BÅTSLÄP* Totalvikt Maxlast Längd Bredd Höjd 0-4  
timmar Dygn**

Kontrollera med station 549:- 859:-

Släp

* Specialsläp, finns endast på vissa stationer. Observera att det kan behövas utökat B-körkort eller BE-körkort.
**  Vid hyra över dygn debiteras 1/5 av dygnspriset per påbörjad timme. Gäller för hyra och brukande inom Sverige.

Circle K Motpart Skadekostnadsreducering ingår i priset. 
Om olyckan är framme betalar du som hyrestagare  

nedanstående per skademoment. 

  Vållande
Vagnskada häst-, båt- och bilsläp 2 500:– / Stöld 2 500:-

  Vållande
Vagnskada övriga släp 1 000:– / Stöld 1 000:–

 
Utlandskörning utan tillstånd 2 500:–

SLÄP
Hyrestagaren friskrives ej från ansvar för reparationskostnader avseende skador som 
uppstått genom vårdslöshet, t. ex. slarvigt lastat släp, sönderbrutna delar och liknande.

Skadekostnad
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Priser
Skadekostnadsreducering ingår i priset på 
släpen. 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 betal-/kreditkort. 
Kontant förskottsbetalning accepteras endast 
vid hyra av släp. Förutom Circle K:s egna kort 
accepterar vi de vanligaste betal-/kreditkorten 
med VISA eller MasterCard-koppling, dock ej 
MasterCard PrePay, Maestro, Electron eller  
kort i mobil/klocka.

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.

Trafikförseelser
Den som hyr svarar själv för böter eller  
andra kostnader som uppkommer till följd  
av parkerings- eller trafikförseelser under 
hyresperioden. Om exempelvis parkerings-
avgifter inte betalas omgående av den som  
hyr debiteras förutom avgiften en expeditions 
kostnad 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.

Kontrollera på Transportstyrelsens släpvagnskalkylator om du är  
osäker på om du får dra släpvagnen med din bil/körkortsbehörighet.

Skana QR koden eller gå till  
https://www.transportstyrelsen.se/slapvagnskalkylator

•  Att dra släp med bilen är en enorm  
 belastning för dragkroken, speciellt för  
 bilar med löstagbar dragkrok. 

•  Häng aldrig på mer last bakom bilen än 
vad den är godkänd för.

•  Tillåten hastighet när du drar släp är max  
 80 km i timmen.

• Om du har körkort med utökad   
 B-behörighet får du även dra släp som  
 väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt  
 att bilens och släpets sammanlagda  
 totalvikt inte överstiger 4 250 kg

• Om du har körkort med BE-behörighet  
 får du dra släpvagnar med totalvikt upp  
 till 3 500 kg.

•  För tungt lastat släp klassas som olovlig  
 körning, Polisen kan tvinga dig att ställa  
 släpet med last och du får inte köra  
 vidare.

Alla släp med en totalvikt om max 750 kg Alla släp med en totalvikt över 750 kg  
förutsatt att släpets totalvikt inte överstiger 
bilens tjänstevikt

Släpets och bilens sammanlagda totalvikt  
får inte överstiga 3500 kg

Körkortsregler
B-körkort är tillräckligt för att dra:

i
Tjänstevikt:  

Vikten av  
fordonet utan last

Totalvikt:  
Max tillåten vikt av  

fordon och last

Släpvagnsvikt:  
Den sammanlagda vikten av 

släpvagnen och lasten

Alla viktuppgifter  
finns att läsa i fordonets  

registreringsbevis.


