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PRISLISTA GÄLLANDE FROM: 1 juni 2017.
❖ Utomhusplatser 2000kr/st. Över 20kvm: 100 kr/kvm.
❖ Utomhusplatser under skärmtak: 250kr/kvm.
❖
•
•
•
•
•
•
•
•

Skepp 1(kalla skeppet), övre och nedre delen:(ej uppvärmt):
350kr/kvm (minimidebitering 3500kr)
OBS! Transporter av tex båtar ingår ej. (Se separat prislista)
När man mäter sitt fordon skall det mätas inkl. dragstång.
Här kan man inte åka ut och in före och efter inställnings och
uttagningsdatum!
Inställningsdatumen startar 30/9-2017 (med reservation för ändringar) &
måste vara klart senast 3/12-2017, är fordonet inställt så kan vi inte ta ut
det förrän uttagsdatumen kommande vår.
Uttagsdatumen återkommer vi med, men troligtvis startar vi lördagen
24/3-2018 (med reservation för ändringar)
I detta skepp (nr 1) måste alla fordon tas ut (senast 29 juli 2018) så att vi
har möjlighet för ev. underhåll & renovering av fastigheten.
Man inte ställa sitt fordon på den inhägnade gården, vill man hyra en
utomhusplats tillsammans med sin inomhusplats kostar det 1000kr utöver
inomhusplatsen och då kan man stå där mellan maj-november.
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❖ Varma skeppet (uppvärmt till +5):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skepp 2 för bilar, skepp 3 för husvagnar & husbilar.
Skepp 4 för båtar.
450kr/kvm (minimidebitering 4500kr)
OBS! Transport av tex båtar ingår ej. (Se separat prislista)
När man mäter sitt fordon skall det mätas inkl. dragstång.
Här kan man inte åka ut och in före och efter inställnings och
uttagningsdatum! Endast de som hyr året runt platser kan åka ut & in hela
året (550kr/kvm)
Inställningsdatumen startar 30/9-2017 (med reservation för ändringar) &
måste vara klart senast 3/12-2017, är fordonet inställt så kan vi inte ta ut
det förrän uttagsdatumen kommande vår.
Uttagsdatumen återkommer vi med, men troligtvis startar vi lördagen 24/32018 (med reservation för ändringar)
I skepp nr 4 måste alla fordon tas ut (senast 29 juli 2018) så att vi har
möjlighet för ev. underhåll & renovering av fastigheten.
Man kan inte ställa sitt fordon på den inhägnade gården, vill man hyra en
utomhusplats tillsammans med sin inomhusplats kostar det 1000kr utöver
inomhusplatsen och då kan man stå där mellan maj-november.
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❖ Motorcyklar inomhus: 2000kr/st.
❖ Fordon som vill kunna åka ut och in hela året : 550kr/kvm
(minimidebitering 5500kr) (Ni som önskar en sådan plats eller om ni haft
det tidigare och önskar behålla platsen måste kontakta oss)
❖ Transport 500kr/tim (minimidebitering 1 timme):
tex transport av båtar.
❖ El & vatten:

• Vill kunden tillgå el eller/och vatten, beräknas kostnaden via mätare.
(Kommer inom kort) Detta bestäms vid bokning av uppställningsplats.
• Alla verktyg och komponenter som kunden använder ska kopplas till
enskild mätare.
• Debitering för el och vatten-kostnad sker löpande under perioden.

Bestämmelser:
• Hyrestagaren ska koppla ur batteri om sådant finns, samt plocka ur alla
typer av brandfarliga ämnen som gasol flaskor och dylikt.
• Hämtas inte hyresgästens objekt ut efter avtalat datum debiteras
hyrestagaren för ytterligare sex månader.
• Betalas inte denna debitering inom en månad efter fakturans datum har
hyresgivaren rätt att förflytta hyrestagarens ägodel, samt ta ut en avgift
för förseningen och de kringkostnader som uppkommer om kunds
ägodelar måste förflyttas och att ärende kan komma att gå vidare till
inkasso.
• Hyresvärden är inte ersättningsskyldig för skada på eller stöld av
hyrestagaren objekt med tillbehör.
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Fortsättning bestämmelser:
• Hyrestagaren MÅSTE ha en fullt gällande försäkring på sitt föremål då
hyresvärden tar avstånd från alla eventuella olyckor samt skador som kan
förekomma.
• Hyrestagaren får inte överlåta uppställningsplatsen eller hyra ut
uppställningsplatsen i andra hand utan att nytt kontrakt skrivs enligt
hyresvärdens bestämmelser.
• Om avtalet skall sägas upp måste det ske skriftligen eller via e-mail 3
månader innan det löper ut, om uppsägning ej sker löper avtalet vidare

Hyrestagaren förbinder sig:
• Hyrestagaren ska koppla ur batteri om sådant finns, samt plocka ur alla
typer av brandfarliga ämnen som gasol flaskor och dylikt.
• Att i lokalen/inhägnaden inte införa andra typer av objekt än i kontraktet
nämnda.
• Att teckna och vidmakthålla erfoderlig brand, stöld och skadeförsäkring
för nämnda objekt
• Inte släppa in någon i lokalen/inhägnaden.
• Se till att hyresobjektet är i ordning innan det ska flyttas, tex att batterier
är laddade, att det finns luft i husvagnar, husbilar, båtkärror etc.
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Grinden:
• Hyrestagaren är skyldig att meddela hyresvärden om något händer med
grinden eventuell påkörning eller dylikt.
• Hyrestagaren är skyldig att inte släppa in någon genom grinden,
inloggningen är personlig.

Övrigt:
• Fastigheten och inhägnaden är kameraövervakad.
• All fakturering sker 1 gång/år.
• Om ni har några frågor önskar vi få dem via e-mail : kontakt@eme-ab.se

Vänliga hälsningar
EME AB
Box 131
644 22 Eskilstuna
kontakt@eme-ab.se
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