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Hyresavtal 

Halda AB, org. nr. 556227-0321, 191 81 Sollentuna ("Halda" eller "Part"); och  

 ("Kund" eller "Part" och tillsammans med Halda "Parterna"). 

1. Avtalets bakgrund och syfte 

Halda erbjuder, levererar och utför service på informationssystem och därtill hörande utrustning för 
taxiverksamhet för sina kunder i taxibranschen. 

Parterna kommer genom detta Avtal överens om uthyrning till Kunden av det eller de hyresobjekt 
som nämns i Bilaga 1 i enlighet med villkoren i Avtalet samt dess bilagor (Bilaga 1 "Beskrivning av 
hyresobjektet och hyra", Bilaga 2 "Allmänna hyresvillkor" och Bilaga 3 "Beskrivning av tjänsten för 
utbyte av utrustning"). 

2. Hyresförhållande 

Halda hyr ut hyresobjektet enligt Bilaga 1 till Kunden och Kunden hyr hyresobjektet från och med 
startdatumet för hyresperioden.  

Parterna kan tillsammans, inom ramarna för Avtalet, under avtalsperioden skriftligen uppdatera 
Bilaga 1 eller avtala om uthyrning av nya hyresobjekt genom att fylla i en ny Bilaga 1.  

3. Allmänna hyresvillkor 

Halda hyr ut hyresobjektet till Kunden i enlighet med villkoren i Avtalet samt Haldas allmänna villkor 
för uthyrning ("Allmänna hyresvillkor") i Bilaga 2.  

4. Hyra 

Kunden är förpliktad att för varje hyresperiod betala till Halda den hyra som fastställs i Bilaga 1. 
Betalningsvillkoren fastställs i de Allmänna hyresvillkoren.  

5. Avtalets giltighet och uppsägning 

Avtalet träder i kraft på Avtalsdagen och är därefter i kraft i tjugofyra (24) månader (den "Ordinarie 
avtalsperioden"). Efter den Ordinarie avtalsperioden gäller Avtalet tillsvidare om Avtalet inte sagts 
upp av någon Part senast tre (3) månader innan den Ordinarie avtalsperioden löpt ut. Efter den 
Ordinarie avtalsperioden har båda Parterna rätt att säga upp Avtalet med tre (3) månaders 
uppsägningstid. Part ska skriftligen meddela den andra Parten om uppsägningen.   

Hyresperioden för enskilda hyresobjekt regleras i Bilaga 1.  
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6. Underskrift 

 

HALDA AB 

 

Börje Nummelin 
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Bilaga 1: Beskrivning av hyresobjekt och hyra 

1. Hyresobjekt

Halda hyr ut följande hyresobjekt till Kunden och Kunden hyr följande hyresobjekt: 

Hyresobjekt Startavgift/st Pris/st/mån* 

Halda M2 Touch med RX90hn 2000 SEK exkl. moms 990 SEK exkl. moms 

Halda M2 Touch med Spire 
betalterminal samt RX90hn 

2000 SEK exkl. moms 1490 SEK exkl. moms 

Halda M2 touch med Tablet, 
Spire betalterminal samt RX90hn 

1890 SEK exkl. moms 

Spire uppgradering till Halda M2 
Touch 

500 SEK exkl. moms 

*Pris inkluderar:

• Hårdvara
• Licenser
• Support
• Utbytesservice
• Redovisningscentral
• Åkarnet

OBS! Kommunikation (SIM-kort) ingår ej och ombesörjs av Kund. Ev tillkommande produkter och 
tjänster enligt var tid gällande prislista. 

För beställning av paket innehållande Spire betalterminal förutsätts redan färdigställt 
kortinlösenavtal med Elavon enligt separat formulär. 

2. Hyresperiod och fakturering

Hyresperiod påbörjas i samband med leverans. Faktureringen sker i förskott per månad. 
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