
Hyresvillkor för TENS hos Meet a Midwife Sibelle 

ALLMÄNNA VILLKOR 
För uthyrning av TENS Apparater, samt tillhandahållande av tjänster  

 
1       TILLÄMPLIGHET 
1.1  Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av TENS Apparater och liknande samt tjänster som Uthyraren 
tillhandahåller Kunden. 

2       HYRESOBJEKT 
2.1  Kunden förhyr av Uthyraren det TENS paket som innehåller en TENS apparat med tillbehörsutrustning. Den 
förhyrda egendomen kallas för Hyresobjektet. 

2.2  Hyresobjektet är och förblir Uthyrarens egendom. Hyresobjektet är lös egendom och får inte nyttjas på 

sådant sätt som innebär att Uthyrarens ägande riskerar att upphöra eller på annat sätt belastas. Hyresobjektet 
får t ex inte pantsättas eller sammanfogas med fast egendom. Kunden förbinder sig att inte nyttja eller 
disponera över Hyresobjektet i strid med dessa allmänna villkor. 

2.3  Uthyraren skall vid förfrågan från Kunden tillhandahålla instruktioner för handhavande, tillsyn och skötsel 

av Hyresobjektet. 

3       SÄKERHET 
3.1  Personer med elektroniska implantat såsom pacemaker och intrakardiell defibrillator bör inte behandlas 
med TENS och har inte rätt att hyra ett TENS paket.  

3.2  Gravida kvinnor bör inte behandlas med TENS under de första 12 veckorna av graviditeten. TENS används i 
slutet av graviditeten. 

 
3.3  Kunden ansvarar för att TENS apparaten används enligt instruktioner och på ett korrekt sätt. Uthyraren 
ansvarar inte för de följder som kan uppstå om Kunden använder TENS apparaten och dess elektroder på ett 

felaktigt sätt så att skada uppstår. 

 
4       LEVERANS OCH RETUR/ÅTERLÄMNING 
4.1  Hyresobjektet skickas med Postnord ca 14 dagar innan planerat förlossningsdatum. Förlossningsdatum ska 
anges vid bokning. Om ett datum ej har angetts så skickas ett TENS paket omgående.  

4.2  Kunden står för returen antingen att lämna den direkt till Uthyraren eller skikcas till Meet a Midwife c/o 

Sibelle Colliander, Elsarostigen 8, 152 48 Södertälje eller lämnas till GS Training, Polhemsgatan 6 i Södertälje. 
Retur ska ske senast 14 dagar efter beräknad förlossning om inget annat avtalats. Om denna tid överskrids så 
kommer en ny hyresperiod att debiteras a 99 kr per påbörjad vecka.  

4.3  Då Kunden returnerar Hyresobjektet till Uthyraren skall Hyresobjektet vara väl rengjort och i motsvarande 

skick, som vid hyrestidens början, dock med beaktande av normalt slitage. Om så inte är fallet äger Uthyraren 
på Kundens bekostnad vidtaga nödvändig rengöring och/eller reparation. Tens-plattor och batterier behålls av 
Kunden. 

5       HYRESTID 
5.1  Hyrestiden börjar löpa fr o m den dag Kunden erhåller leverans av  Hyresobjektet. 

5.2  Om inte annat avtalats löper hyrestiden till dess att Kunden returnerat Hyresobjektet till Uthyraren. 
Kunden har ansvar för Hyresobjektet till dess det har lämnats till Postnord för retur. 



6       HYRA OCH ANNAN ERSÄTTNING 
6.1  Hyra utgår under hyrestiden, om inte annat avtalats, med belopp enligt Uthyrarens prislista, vartill kommer 
mervärdesskatt och eventuella andra skatter eller avgifter. Minimihyra utgår på sätt anges i Uthyrarens 
prislista. 

6.2  För rengöring och/eller reparation av Hyresobjektet utgår särskild ersättning. 

7       SKÖTSEL 
7.1  Vid hyrestidens början och innan Hyresobjektet tas i drift skall Kunden noggrant undersöka och kontrollera 
Hyresobjektet. Har Kunden några anmärkningar mot Hyresobjektet skall dessa omedelbart skriftligen meddelas 

Uthyraren. 

7.2  Hyresobjektet skall vårdas väl. Kunden svarar för alla reparationer som erfordras på grund av skador eller 
fel, som inträffar under hyrestiden och som inte är att hänföra till normalt slitage. Reparationer eller ändringar 

av Hyresobjektet får inte utföras av Kunden. Uppkommer behov av reparation eller annan åtgärd skall detta 
omedelbart skriftligen meddelas till Uthyraren info@meetamidwife.se.  

7.3  Hyresobjektet får inte utan Uthyrarens skriftliga medgivande flyttas utanför Sverige. Hyresobjektet får inte 
heller hyras ut till annan eller användas på sätt som strider mot Hyreskontraktet eller dessa villkor. 

8      ANSVAR 
8.1  Uthyraren svarar för skador till följd av normalt slitage av Hyresobjektet. 

8.2  Kunden ansvarar under hyrestiden för förlust av Hyresobjektet samt för skador på Hyresobjektet, som inte 
är att hänföra till normalt slitage. Förkommer eller skadas Hyresobjektet skall Kunden omedelbart skriftligen 

meddela detta till Uthyraren. 

8.3  Kunden har, som ovan angivits, att svara för kostnaderna för reparation av skador på Hyresobjektet, vilka 
inte är att hänföra till normalt slitage. Vid förlust av Hyresobjektet eller om Hyresobjektet skadas i sådan 

omfattning att det inte kan repareras har Kunden att utge ersättning till Uthyraren med belopp motsvarande 
Hyresobjektets återanskaffningsvärde. 

8.4  Kunden ansvarar för varje skada som Hyresobjektet under hyrestiden kan tillfoga person eller egendom. 
Kunden förbinder sig att hålla Uthyraren skadeslös för varje ersättningsskyldighet, som på grund av sådan 

skada kan riktas mot Uthyraren i dennes egenskap av ägare till Hyresobjektet. 

8.5  Uthyraren ansvarar endast för direkta skador som uppkommit p g a Uthyrarens grova vårdslöshet.  

8.6  Uthyraren ansvarar inte i något fall för indirekta skador, som uppkommit på grund av leveransförsening 
eller annat och inte heller för skador som Uthyraren inte rimligen kunnat förutse. 

9      FÖRTIDA UPPSÄGNING 
9.1  Part äger rätt att säga upp Hyreskontraktet med omedelbart upphörande för det fall motparten gör sig 
skyldig till avtalsbrott och inte omedelbart vidtar rättelse. 

9.2  Uppsäger Uthyraren Hyreskontraktet med omedelbart upphörande enligt vad som ovan angivits i punkt 9.1 
upphör omedelbart hyrestiden och Kundens rätt att nyttja Hyresobjektet. Skyldighet inträder också för Kunden 
att omedelbart återlämna Hyresobjektet till Uthyraren 

10      FORCE MAJEURE 
10.1   För det fall Uthyraren förhindras att fullgöra sina åtaganden gentemot Kunden på grund av omständighet 
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som Uthyraren inte kunnat råda över såsom arbetskonflikt, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller liknande 

samt fel eller försening av leveranser från underleverantör på grund av angivna omständigheter, skall detta 
utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för fullgörande av Uthyrarens åtaganden samt 
befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder. 

Leveransvillkor 
Normal leveranstid är cirka 3-4 dagar eller 2 veckor innan angivet planerat förlossningsdatum. 
Vi skickar beställningar med Postnord. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på 
fraktföretaget. 
Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till  postkontoret eller annan transportör och 
göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, 
och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets hantering, skall du kontakta 

dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med posten eller transportföretaget inte kan lösas, tar du 
kontakt med oss. Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss (paket ca 1 
mån., brev 14 dgr), 
Fraktkostnaden för en beställning debiteras efter den faktiska vikten och följer prisutvecklingen på paket i 

Svergie. Frakt ingår vid hyrning av TENS inom Sverige. Returen bekostas av Kunden. 

 
Ångerrätt/Reklamation 
Returkostnad bekostas av Kunden. Avbokning av bokad TENS paket ska göras senast 7 dagar innan planerat 
leveransdatum. Avbokningar som görs senare kommer att debiteras som en full hyresperiod. Vid fel på 
apparaten eller elektroderna meddelas Meet a Midwife Sibelle snarast på info@meetamidwife.se så skickas ett 

nytt TENSpaket alt elektroder. 
 


