Upp till

Alla våra bilar har CD, Radio och AC.

35%
Bagartorpsringen 92
170 65 SOLNA

billigare än
konkurrenterna

Telefon: 08-85 78 93
Mobil: 073-984 50 68
E-post: info@bhs.se

Priser

Lastbil 1
11 m3

LASTBIL
Prislista för flytt- transportbilar

Trängselskatt inom Sverige ingår i priset.

Korttid 0 - 4 timmar
Inkl. 50 km

Lastbil 2
18 m3

Lastbil
20 m3

Lastbil 2 + släp
18 m3 + 11 m3

Dygn
Inkl. 100 km
Fri körsträcka, 1:a dygn
Fri körsträcka, 2:a dygn

Betalning
Vi accepterar de vanligaste kreditkorten förutom
Electronkort.Deposition på kreditkort lämnas vid hämtning.

499

939

729

1199

Kundkontroll

1 899
3 3 99
4 799

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 hyresmannen. Körkort ska alltid visas upp av förare
vid uthyrningstillfället. Föraren får inte heller ha någon anmärkning i
de aktuella registren.

(Priserna och villkor gäller ej vid utlandskörning).

Gäller from 2015-09-03

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 inkl moms. Dygn över
veckoslut debiteras enligt dygnshyra. Electronkort accepteras
ej.

839
1 899
1 319

1 229
2 499
1 499

1 519
3 099
1 749

Åldersgräns

Din leverantör av
Biluthyrning
Flytt
Transport
Bud
Persontransport

Vecka
Inkl. 700 km
Fri körsträcka

5 479
6 799

7 999
9 999

9 999
12 999

Månad¹ Inkl. 2100 km

15 999

20 199

26259

Extra km

5,0

6,0

7,50

8,00

Självriskreducering

120

120

120

195

¹Vid månadshyra begränsas försäkringen till 1950 kr/månad.

10 999
13 599

Åldersgränsen är 18 år vid hyra av alla skåp- och flyttbilar.
Trafikförseelser
Den som hyr svarar själv för 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 ww.bhs.se. De finns
också på baksidan av våra kontrakt.
Timpris utöver dygn debiteras med 1/5 av dygnspriset per påbörjad timme.

Betalning sker i förskott och endast med bank-/kreditkort. Electronkort accepteras ej.

Om bil återlämnas i förtid sker ingen återbetalning av bokad tid om inget annat överenskommits med
uthyraren i god tid före förtida återlämnande.

Avbokning skall ske till uthyraren senast 24 timmar innan
bokad hyresperiod. Ändringen av hyresperiodens längd skall
meddelas uthyraren senast 24 timmar innan bokad
återlämningstid.

För mer information, se bhs.se/Biluthyrning

