
Hyresavtal snöskoter/skotersafari. 

För hyra av snöskoter krävs att du är 18 år och har ett förarbevis för snöskoter. Det går också bra 

med förarbevis för terrängskoter utfärdat före 2009-10-01 eller ett svenskt körkort/traktorkort utfärdat 

första gången före 2000-01-01. Som utländsk förare (inom EES*) har du rätt att köra snöskoter i 

Sverige om du har rätten i ditt hemland. OBS! Privat övningskörning är dock inte tillåten i Sverige. Om 

du inte kan visa att du har rätt att köra snöskoter eller om du kommer från ett land utom EES är den 

enda möjligheten att ingå i en grupp inom turistnäringen eller att du har ett svenskt förarbevis. *EES-

länder är medlemsländerna i EU, samt Norge, Island och Liechtenstein. Bränsle tillkommer för hyra 2, 

3 & 7 dygn. 

Vid påskrift av detta avtal så är du medveten om att det är ENDAST ledkörning efter markerad led 

som gäller samt körning enl hastighetsbegränsningar som står på skyltar efter leden. Vid 

överträdelse av detta så bötfälls du med 3000 kr 

För skotersafari. Körkort (oavsett behörighet) eller traktorkort utfärdade från och med 1 januari 2000 

ger dig rätt att köra snöskoter inom ramen för organiserad turistverksamhet (skotersafari). Med 

skotersafari menas att man åker med en guide/ledare på en förbestämd sträcka i en grupp om max 10 

personer.  

Hyrestagaren är skyldig att informera sig om fordonets handhavande samt besiktiga fordonet 

tillsammans med uthyraren innan avresa. Hyrestagaren/föraren är skyldig att informera sig om och 

följa såväl allmänna regler (lagar och förordningar) för framförande av snöskoter samt lokala regler för 

skoteråkning. Om fordonet framförs vårdslöst eller på annat sätt missbrukas anses 

hyrestiden förverkad. Skotern skall återlämnas i samma skick som vid utlämnandet, med undantag för 

normalt slitage. Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för att fordonet inte skadas eller 

förkommer under hyrestiden och anses ersättningsskyldig för skador som uppkommit genom 

vårdslöshet och försummelse. Hyrestagaren går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på 

brister i det hyrda fordonet eller om han annars kan göra sannolikt att skadan eller förlusten inte 

vållats av honom genom oaktsamhet. Skador eller nedsatt funktion skall omgående meddelas 

uthyraren. Byte av variatorrem är tillåtet, övriga skador/mekaniska fel får ej repareras utan 

medgivande från uthyraren. I händelse av skada är hyrestagaren ersättningsskyldig, maximalt 

ersättningsbelopp (självrisk) är 10.000 SEK. Vid behov av assistans/bärgning debiteras 425 kr/tim ex 

moms. Skador uppkomna då fordonet framförts på ett sätt som bryter mot gällande regler innebär 

dock fullt betalningsansvar för hyrestagaren. Uthyraren frånsäger sig allt ansvar för händelser med 

hyrd skoter utanför uthyrarens kontroll, t.ex. vid mekaniska fel eller annan skada. Service, reparation 

eller uppkommen skada kan innebära att det objekt som är bokat inte finns tillgängligt. Det står oss då 

fritt att välja den skoter som skall tillhandahållas, som om möjligt skall vara av likvärdigt slag.  

OBS – All körning sker på egen risk! 

Personlig information. 

Namn: _____________________________ ___           

Hemadress:_____________________________ 

Mobilnr:________________________________ 

Mail:___________________________________ 

Datum och underskrift. 
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Snowmobile/snowmobile safari Rental Agreement 

It is required that the lessee is 18 years old or over and to hold a valid licence for snowmobiles or a driving 

licence for off-road vehicles. Snowmobiles may also be driven by those who have a Swedish driving licence or a 

tractor licence issued before Jan. 1, 2000. Those who have had their driving or tractor licence recalled after Jan. 

1, 2000 must have a driving licence in order to drive a snowmobile. 

As a foreign driver (within EES*), you have the right to drive a snowmobile in Sweden if you have that right in 

your home country. If you can not demonstrate this or if you come from a country outside EES, your only option 

is to be included in a group within the tourist industry or to possess a Swedish driving licence. *EES-countries 

are member countries of the European Union as well as Norway, Iceland and Liechtenstein. There is an 

additional price for fuel if you rent 2, 3 or 7 days. 

When signing this agreement, you are aware that it is ONLY driving according to the marked route that applies 

and driving according to speed restrictions that are on signs after the trail. In case of violation of this, you will 

be fined SEK 3,000 

Snowmobile safari. A valid driver’s licence (any category) or a tractor licence issued from Jan.1, 2000 gives you 

the right to drive a snowmobile if you are part of a group within the tourist industry, with no more than 10 people, 

which is led by a guide/leader along a route that has been determined by the leaders before the trip.  

The lessee is required to acquaint him/herself with the management and driving of the vehicle and take part in 

the inspection of the vehicle together with the lessor prior to the trip or rental period. 

The lessee/driver is required to acquaint him/herself with, and comply with the rules for, driving a snowmobile, 

both the Swedish rules and regulations as well as local restrictions for snowmobiles. 

Reckless driving or other abuse of the vehicle will terminate the lease immediately. The snowmobile is to be 

returned to the lessor in the same condition as it was at the beginning of the rental period, with the exception of 

normal wear and tear. The lessee will take full responsibility for the vehicle that it isn’t damaged or gets lost 

during the rental period and is liable to pay compensation for any damages due to recklessness or neglect. The 

lessee is free of responsibility if the damage or loss is due to defects in the vehicle or it can be proved likely that 

the damage or loss didn’t occur due to recklessness or neglect. Damages or reduced functionality of the vehicle 

have to be reported to the lessor immediately. A change of drive belt is allowed, but other damages/mechanical 

defects cannot be repaired without the lessors consent. In case of damage the lessee will be liable to pay 

compensation where the maximum of compensation (excess insurance) is 10 000 SEK. If assistance/towing is 

needed a fine of 425 SEK/hour, taxes excluded, will be charged. Damages made by the vehicle from not obeying 

rules and regulations means full liability to payment for the lessee.The lessor disclaims all responsibility for 

events with rented vehicle outside the control of the lessor, for example mechanical defects or other damage. If 

servicing, repairs or damages result in a booked snowmobile not being available, the lessor is then free to 

choose another snowmobile and if possible equivalent to the booked snowmobile. 

I have read, and understand the terms of this agreement, and accept that all driving is at my own risk. 

Personal information 

Name:_______________________________________________                                                                                

Home address:________________________________________ 

Mobile number:________________________________________ 

Email address:_________________________________________ 

 

Date and signature 
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