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Låneavtal för el-lådcykel & elcykel
Lånevillkor:

1. Du måste ha fyllt arton år och kunna visa upp giltig legitimation för att få låna lådcykeln och el-cykeln med
tillhörande utrustning.
2. Du hämtar cyklarna i Sjöbo kommunhus. Tillsammans med personal från Kontaktcenter besiktigar du
cykeln.
3. Innan du är ute i trafiken, se till att cykeln är fullt fungerande. Du ska också följa trafikregler. Du ansvarar själv för
personskador. Använd gärna cykelhjälm.
4. När du lämnar tillbaka cykeln ska du rapportera eventuella skador. Vid skador som inte uppkommer av normalt
slitage kan du komma att debiteras reparationsavgiften.
5. Cyklarna är försedd med två lås, varav det ena är ett vajerlås. Vajerlåset är till för att låsa fast cykeln i ett fast föremål,
alternativ genom två hjul. Cykeln ska alltid låsas med båda låsen vid parkering. Batteriet på el-lådcykeln ska alltid tas
ur cykeln när den är parkerad för att minska stöldrisk.
6. Om cykeln blir stulen ska batteri och nycklar överlämnas till Kontaktcenter. Stölden ska anmälas till Kontaktcenter så
snart stölden upptäckts. Du kan bli ersättningsskyldig till kommunen.
7. Cyklarna får endast användas i Sverige.
8. Du förbinder dig att ta hand om cykeln med tillhörande utrustning väl. Vid utlåningstillfället går personal från
Kontaktcenter igenom instruktionerna tillsammans med dig.
9. Du ska lämna tillbaka cykeln på överenskommen tid. Sjöbo kommun debiterar 500 kronor per dygn i
förseningsavgift.
10. Du som låntagare ansvarar för eventuella skador på tredje man.
Låneperiod:
Namn låntagare						

Namn för Sjöbo kommun

Kvittens på återlämning av cykel och nyckel
Återlämningsdatum:
Namn låntagare

Tid:
Namn för Sjöbo kommun
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Checklista
Checklistan är till för Kontaktcenter och låntagaren. För att säkerställa att cykeln är fullt utrustad och i gott
skick ska båda parter gå igenom nedanstående punkter vid utlåning och inlämning av cykeln. När avtalet på
sidan 1 signeras innebär detta att punkterna nedan är genomgångna och avcheckade.
Eventuella anmärkningar ska noteras.

Utlåning

Inlämning

Lufttryck samtliga däck. Pumpa om
dåligt tryck.
Testa att bromsarna fungerar. Testa
parkeringsbromsen. (gäller el-lådcykel)
Batteri och medföljande nyckel.
Laddkablar.
Nycklar och extra vajerlås.
Belysning, fram och bak.

Batteri och medföljande nyckel.
Laddkablar.
Nycklar och extra vajerlås.
Belysning, fram och bak.
Kapell.
Hjälm(ar).
Snabbstartsguide.

Kapell. (gäller el-lådcykel)
Hjälm(ar).
Snabbstartsguide.
Anmärkning:

Berätta gärna om din cykelupplevelse på Instagram! #testcykla
Följ oss gärna på Instagram @mpt_sjobo_tomelilla

