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Allmänna villkor 

1. Om Star Audio AB 

Star Audio AB hyr ut, säljer och reparerar utrustning för ljud, ljus, bild mm samt 

tillhandahåller personal för transport, installation och handhavande av event-utrustningen.  

 

2. Äganderätt 

Vid hyra av utrustning får hyrestagaren nyttjanderätt till hyrd utrustning under  

hyresperioden. Utrustningen får inte pantsättas, överlåtas, utlånas eller upplåtas i andra 

hand utan Star Audios medgivande. Märkning som visar att utrustningen tillhör Star Audio AB 

skall sitta kvar under hela hyresperioden. 

 

3. Leverans 

Utrustningen kan hämtas på Star Audios lager eller transporteras av Star Audio. Vid hämtning 

ansvarar hyrestagaren för att utrustningen lastas och spänns fast på ett säkert sätt. Vid 

transport äger Star Audio rätt att debitera transportavgift. Star Audio ansvarar för att 

utrustningen är i leveransdugligt skick vid leveranstillfället.  Hyrestagaren skall i god tid innan 

användning packa upp, inspektera och testa utrustningen så att Star Audio har möjlighet att 

åtgärda eventuella problem som ej upptäckts eller uppstått efter Star Audios kontroll av 

utrustningen.  

 

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse. 

 

4. Återlämning 

När utrustningen återlämnas/avhämtas skall den vara väl rengjord och – med undantag för 

normalt slitage – i samma skick som vid avhämntnings-/leveranstillfället. Utrustningen skall 

packas och kablar skall lindas på samma sätt som vid leveranstillfället.  Vid onormalt slitage 

eller skada förorsakad av hyrestagaren har Star Audio rätt att begära ersättning av 

hyrestagaren. 

 

5. Hyresperiod 

Om hyrestiden inte framgår av avtalet löper hyresavtalet vidare till den dag utrustningen 

återlämnas eller avhämtas. Om hyrestagaren underlåter att återlämna eller tillgängliggöra  

utrustningen kan detta föranleda ansvar för olovligt förfogande. Star Audio äger då rätt att 

debitera ytterligare hyra för den tid som dröjsmålet varar med en hel dygnshyra per dygn. 

 

Hyreskostnad enligt prislista betalas mot faktura 10 dagar netto. Alla priser är exkl 25% 

moms. 
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6. Avbeställning 

Om hyrestagaren skriftligen, eller via bekräftat mail, avbeställer utrustningen senare än 7 

dagar, men tidigare än 2 dagar innan avtalad avhämtnings-/leveransdag äger Star Audio rätt 

att erhåla 50% av den avtalade totala ersättningen. Om avbeställning sker senare än 2 dagar 

innan avtalad avhämtnings-/leveransdag äger Star Audio rätt att erhålla 100% av den 

avtalade totala ersättningen.  

 

7. Service och support 

Om hyrestagaren vid inspektion upptäcker fel på utrustningen som ej beror på av 

hyrestagaren felaktigt handhavande åtar sig Star Audio att skyndsamt byta ut eller reparera 

utrustningen. Endast behörig och kvalificerad personal hos hyrestagaren äger rätt att handha 

utrustning. 

 

8. Stöld, skada 

Hyrestagaren är skyldig att förvara utrustningen i ett låst utrymme samt att hålla den 

försäkrad till sitt fulla värde mot förlust eller skada på grund av stöld, brand eller 

skadegörelse. Utrustningen får  aldrig förvaras i ett fordon annat än under transport. Vid 

arrangemang utomhus skall nattvakter anlitas. Förekommer eller skadas utrustningen skall 

hyrestagaren omedelbart anmäla detta till Star  Audio. Vid hyra av personal för handhavande 

ansvarar Star Audio för att observera att utrustningen  inte användes fel eller överbelastas. 

Vid hyra utan personal ansvarar hyrestagaren för att se till att utrustningen används på ett 

korrekt sätt och ej överbelastas. Oavsett försäkring äger Star Audio rätt till ersättning av 

hyrestagaren för reparation eller ny utrustning. 

 

Star Audio ansvarar inte för eventuella skador på lokaler som orskakas av utrustning som 

exempelvis ljusarmaturer, rökmaskiner, specialeffekter, stativ mm. 

 

Star Audio ansvarar inte för utebliven vinst, följdskador osv på grund av fel eller brist i 

utrustning. Ersättning vid felaktig utrustning är begränsad till den totala hyresersättning som 

Star Audio erhållit eller skall erhålla. 

 

Trasiga glödlampor debiteras enligt prislista.  

 

9. Tillstånd och regler 

Hyrestagaren ansvarar för att sätta sig in de lagar och regler som gäller vid det aktuella 

arrangemanget och införskaffa de tillstånd som behövs. Detta kan innefatta 

ljudnivåbestämmelser, tillstånd för att nyttja allmän plats, tillstånd för användning laser, 

eventuell rapportering till STIM mm. Hyrestagaren ansvarar för att säkerställa att rökmaskin 

får användas i lokalen, Star Audio har ej skyldighet att betala eventuell utryckning av 

brandkår. Hyrestagaren skall säkerställa att Star Audio har tillgång till utrustningen under 

hela hyresperioden för inspektion, utbyte eller reparation. Om vaktbolag måste anlitas för 



 

Star Audio AB telefon: 090-200 12 00 Org-nr: 556835-8471 

Förrådsv 21 e-post: info@star-audio.se  

901 32 Umeå http://www.star-audio.se Innehar F-skattebevis 

 
 

detta skall detta bekostas av hyrestagaren. 

 

Hyrestagaren skall vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder som scenvakter, kravallstaket, 

avspärrningar osv för att undvika skador på utrustning och personer vid användning av 

utrustningen. Utrustningen får aldrig användas utomhus utan regnskydd som tillhandahålls 

av hyrestagaren eller hyrs av Star Audio AB. Case:ar för transport skall förvaras inlåsta och 

skyddade mot regn. 

 

Elström enligt Star Audios specifikation skall tilllhandahållas av hyrestagaren. Spänning skalll 

finnas utan avbrott från riggningens början till att produktionen är helt avslutad och Star 

Audio lämnar platsen. Strömmen som Star Audio behöver skall sitta på egna säkringar och får 

ej delas med exempelvis andra scener,  köksutrustning, kylskåp mm. 

 

10. Personal och transport 

Vid hyra av personal för transport och handhavande av utrustning ansvarar Star Audio för 

eventuella skador på utrustningen, så länge de ej orsakats av oaktsamhet från hyrestagaren 

Personal som hyrs av Star Audio hyrs per timme, med minst 3 timmar per tillfälle, från 

ankomst till uppdragets slutförande.  Avbrott i arbetspasset skall vara minst 3 timmar, då 

personalen inte behöver vara tillgänglig, och meddelas minst en dag före utförandet. Avdrag 

görs för måltid  om den är en timme lång, sammanhängande och meddelas minst en dag före 

utförandet.  

 

Star Audios personal har rätt till en paus om 5 minuter per hel timme. Påbörjad timme 

räknas som hel timme. Om uppdraget inte kan påbörjas på grund av omständigheter som 

Star Audio inte rör över,  exempelvis låsta dörrar, andra pågående arrangemang i lokalen osv, 

debiteras timkostnad från  ankomst. 

 

I de fall då hyrestagaren tillhandahåller personal skall de vara över 18 år, kunniga och med 

tidigare erfarenhet inom området, ersättas med som minst minimilön och arbeta enligt 

Arbetsmiljölagen. Då hyrestagaren är en idéell förening accepteras idéellt arbetande. 

Hyrestagaren ansvarar för eventuella skador orsakade av dessa. Personal skall vara tillgänglig 

under de tider som Star Audio önskar. I de fall personalen inte är på plats eller inte sköter sitt 

uppdrag har Star Audio rätt att omedelbart kalla in egen personal för att slutföra uppdraget 

och debitera timkostnad enligt prislista. 

 

Star Audio behöver kunna disponera lokalen i god tid för riggning och anpassning av 

utrustning. Hyrestagaren skall boka lokalen för att detta skall kunna göras med god marginal. 

Hyrestagaren skall i god tid informera Star Audio om eventuella andra behov av att disponera 

lokalen, så att detta kan tas med i planeringen. 

 

Hyrestagaren ansvarar för att Star Audio har åtkomst till lokalen för produktionen på avtalad 
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tid för riggning, och även inom rimlig tid utanför denna. Hyrestagaren ansvarar för att 

eventuella larmsystem stängs av och Star Audio har ej skyldighet att ersätta eventuell 

utryckning av vaktbolag. 

 

Transporter inom Umeå tätort sker till fast pris. Vid transport utanför Umeå Tätort 

tillkommer milkostnad. Hyrestagaren skall tillhandahålla plats att parkera eller ställa upp de 

fordon som används under hela produktionen. Hyrestagaren ansvarar för att eventuella 

parkeringstillstånd finns. Star Audio skall betala eventuell parkeringsavgift oc h eventuella 

parkeringsböter om de beror på ej erlags P-avgift eller annan felparkering från Star Audios 

sida. Hyrestagaren står för eventuell parkeringsböter om dessa beror på att giltigt tillstånd ej 

tillhandahållits. Vid arbete utanför Umeå tätort skall hyrestagaren stå för kost och logi då så 

anses nödvändigt. Vid arbete på sen kväll skall hyrestagaren stå för logi samma natt inför 

avfärd följande morgon.  

 

Star Audio har rätt att ersätta bokad personal med annan person med likvärdig kompetens. 

 

11. Hyrestagarens ansvar 

Om hyrestagaren lämnat bristfälliga uppgifter om arrangemangets förutsättningar så har Star 

Audio rätt att på eget initativ lösa problemet efter bästa förmåga och debitera  tillkommande 

hyra av utrustning, transport och personal. Detta under förutsättning att åtgärderna är 

nödvändiga för resultatet som helhet. Star Audio skall välja den minst  kostsamma lösningen 

och skyndsamt meddela hyrestagaren de nya omständigheterna. 

Om förutsättningarna i dessa Allmänna vilkor ej uppfylls och det leder till merkostnad för Star 

Audio i form av extra arbete, extra material osv skall hyrestagaren stå för detta. 

 

12. Förtida uppsägning 

Part äger rätt att säga upp hyresavtalet omedelbart om den andra parten i väsentligt 

avseende bryter mot dessa vilkor. 

 

Såsom väsentligt avtalsbrott anses att 

 

-  Hyrestagaren lämnat vilseledande uppgifter som påverkar uthyrningen. 

-  Hyrestagaren ej erlagt överenskommen hyra eller förfallna avgifter och kostnader när 

detta förfaller till betalning. 

-  Hyrestagaren ställer in betalningarna, träder i likvidation, ansöker om 

företagsrekontruktion, försätts i konkurs eller av annan befogad anledning kan anses vara på 

obestånd. Detta gäller också om hyrestagaren ådrar sig berättigad  betalningsanmärkning. 

-  Bestämmelser enligt avtalet väsentligt åsidosätts av hyrestagaren. 

 

Om hyresavtalet avslutas på grund av ovan avgivna anledningar skall hyrestagaren stå för 
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samtliga kostnader i samband med återlämnande/återtagande samt erlägga förfallna hyror 

och resterande hyra till avtalets utgång. 

Uppsägs avtalet i förtid upphör hyrestagarens rätt att nyttja hyresobjektet och är skyldig att 

omedelbart återlämna hyresobjektet till Star Audio eller tillgängliggöra hyresobjektet för Star 

Audios avhämtning. 

 

 

 


