
Bilaga 1: regler för fordonsanvändning 

Utöver de regler och skyldigheter som anges i Zipcar-avtalet måste medlemmarna noggrant 
beakta och följa reglerna i denna bilaga 1. Den som ansöker om medlemskap hos Zipcar bör 
först, och före betalning av någon kostnad för aktuell ansökan eller medlemsavgift, läsa igenom 
och förstå dessa regler. Genom att bli medlem eller fortsätta vara medlem, anses du ha 
accepterat och godkänt att efterleva alla följande regler. Termer i versaler som används i denna 
bilaga 1 ska ha samma innebörd som motsvarande villkor i avtalet. 

1. 
Personer som tillåts använda fordon 

Endast Zipcar-medlemmar med lämpligt giltigt körkort och med gott anseende får köra Zipcar-
fordonen. Icke-medlemmar är uttryckligen förbjudna att köra ett Zipcar-fordon vid var tid. Endast 
medlemmar får köra ett Zipcar-fordon som har reserverats enligt deras eget Zipcar-
medlemskonto. Medlemmar är uttryckligen förbjudna att köra Zipcar fordon reserverade på 
annan medlems konto. 

2. 
Förbjudna användningar 

2.1 
Användningen av ett Zipcar-fordon under följande förhållanden är förbjudet: 

a. 
användning av en Zipcar-fordon för terrängkörning, tävling, vid tidtagningskörning, provning av 
fordonets tillförlitlighet eller hastighet, körutbildning eller i samband med rally, motorsport eller 
försök; 

b. 
bogsering av släpvagn eller annat fordon 

c. 
transport av passagerare i uthyrningssyfte eller som belöning 

d. 
av person som är påverkad av (i) alkohol eller (ii) något läkemedel eller medicinering som 
påverkar förmågan att manövrera ett fordon på ett lagenligt eller rekommenderat sätt. 

e. 
vid utförande av brott eller för någon annan olaglig verksamhet eller ändamål. 

f. 
på ett oförsiktigt, oaktsamt eller missbrukande sätt eller någon annan onormal användning av 
fordonet; 

g. 
av person som har lämnat Zipcar felaktiga eller falska uppgifter eller vars uppgifter efter kontroll 
visar sig vara falska (exempelvis namn, ålder eller adress) 

h. 
transportera ett större antal passagerare än fordonens angivna sittplatskapacitet eller bagage 
eller annat som kan orsaka att fordonet överbelastas; 

j. 
transportera eller medföra farliga, giftiga, brandfarliga, eller föremål förenade med risk, annat 
olagligt material, eller djur i fordonet. 

j. 



köra medan du använder mobila kommunikationsmedel som kan distrahera dig, inklusive att 
köra och samtidigt sända textmeddelanden, e-post, använda en mobiltelefon utan hands-free-
anordning eller på annat sätt syssla med sådant som är förbjudet enligt lag; 

k. 
i samband med motorbranschen; 

l. 
hantera eller transportera tredje parts varor mot betalning (till exempel leverans av bud eller 
leveransservice); och 

m. 
transport av professionella idrottare eller professionella underhållare. 

2.2 
De föregående exemplen är inte avsedda som uttömmande. Eventuellt oskäligt eller olämpligt 
användande av ett Zipcar-fordon, som bestämts av Zipcar enligt eget godtycke, kan anses vara 
ett brott mot dessa bestämmelser. Utan att begränsa det ovanstående, måste medlemmarna 
alltid använda Zipcar-fordon enligt gällande trafiklagstiftning, trafikregler och andra tillämpliga 
lagar och bestämmelser. Zipcar kan anmäla all användning av en Zipcar-fordon eller annan 
verksamhet som strider mot gällande lag, regler och/eller föreskrifter till relevant myndighet. 

2.3 
Zipcar kan omedelbart upphäva eller säga upp avtalet för brott mot någon av dessa 
bestämmelser. Vid upphävande eller uppsägning av avtalet annulleras alla befintliga 
reservationer av Zipcar efter eget godtycke. Medlemmar ansvarar dessutom för alla kostnader, 
avgifter och omkostnader som uppstått för Zipcar till följd av brott mot någon av dessa 
bestämmelser. 

3. 
Reservation av Zipcars Fordon 

Bokningar görs i enlighet med Bilaga 2 (Särskilda Villkor - Zipcar Roundtrip) enligt vad som är 
tillämpligt. 

4. 
Fordonsvillkor 

4.1 
Innan du tar ett fordon i besittning, måste du ta en titt runt och inuti fordonet för kontroll. Innan 
du kör iväg med fordonet måste du meddela Zipcar om eventuella skador eller andra 
felaktigheter som kan ha uppstått på fordonet eller under användning av fordonet. Utan att 
begränsa det föregående, skall du rapportera till Zipcar genom Zipcar Appen eller 
medlemsservice via telefon, om några varningslampor lyser efter att tändningen är på, någon 
indikation om läckande vätskor nära fordonet, några sprickor eller flagor i vindrutan, avsaknad 
av eller oanvändbara signaler eller lampor, trasiga eller saknade backspeglar, eller några andra 
problem som kan göra fordonet osäkert att köra och alla andra skador.  

4.2 
Om Zipcar inte får någon anmälan om ett problem eller fel, innan du börjar använda fordonet, 
anses du vara ansvarig för eventuella problem eller fel med fordonet som upptäckts eller 
rapporterats efter din bokning, inklusive, men utan begränsning till, skador på fordonet, 
bristande renhet eller låg bränslenivå. Du kan debiteras skadeavgift, en reparationsavgift, en 
städavgift, för tankning eller andra avgifter som är tillämpliga eller så kan Zipcar avbryta eller 
eventuellt säga upp ditt medlemskap. 

4.3 
Nyckeln till fordonet måste vara kvar i fordonet och/eller återlämnas till sin avsedda plats i 
fordonet då bokningen är avslutad. Under reservationstiden måste fordonet, när det inte 
används, alltid låsas med fordonsnyckeln. Om du använder Zipcars App för att låsa fordonet 



avslutar du reservationen. Du måste omedelbart informera Zipcar om du underlåter att lämna 
nyckeln, tankkort eller parkeringskort (vad som är tillämpligt) i fordonet. Du kommer att 

debiteras gällande avgift för fordonet tills du meddelar Zipcar på det sätt som anges i Bilaga 3 
ytterligare avgifter och du kommer att förbli ansvarig för fordonet under en sådan period. Du 

kan också debiteras en avgift för att ersätta eventuellt saknade föremål i fordonet. 

5. 
Stulna fordon 

Stulna fordon måste omedelbart rapporteras till Zipcar per telefon.  

6. 
Ägodelar och förlorad egendom 

Du måste kontrollera att du inte har lämnat några tillhörigheter i Zipcar-fordonet. Zipcar är till 
viss del behjälpliga för återförande av kvarglömda ägodelar till deras ägare. Zipcar ska dock inte 
hållas ansvariga för eventuella tillhörigheter som lämnas kvar eller blir stulna i ett fordon och du 
accepterar att ej hålla Zipcar som ansvarigt för sådana tillhörigheter, oavsett om de tilhör dig 
eller någon tredje part. 

7. 
Laddning av eldrivna fordon 

Eldrivna fordon måste också anslutas till fordonets laddstation vid avslutad reservation. 
Underlåtenhet att göra det kan leda till ytterligare avgifter enligt beskrivningen i bilaga 3 - Extra 
avgifter . 

8. 
Tankning och ersättningsberättigande kostnader 

Se Bilaga 2 (Särskilda Villkor - Zipcar Roundtrip) angående när du kan ha ansvar för att tanka 
ett Zipcar-fordon och vilka kostnader som berättigar till ersättning om du använder ett Zipcar-
fordon.   

9. 
Underhåll / Rengöring 

9.1 
Zipcar utför allt nödvändig och erforderligt rutinunderhåll på alla sina fordon. Medlemmen 
ansvarar för invändig rengöring av fordonet genom att avlägsna skräp och förväntas hjälpa oss 
att hålla fordonet i säkert och kördugligt skick, särskilt vid längre bokningar eller när fordonet är i 
behov av service eller underhåll, genom att ringa oss. 

9.2 
Vägassistans kan ibland krävas för fordonet. Hjälp från Zipcar med vägassistans ingår i vår 
tjänst. Om en medlems behov av vägassistans härrör från ett brott mot detta avtal eller en 
överträdelse av Zipcars bestämmelser, kan medlemmen debiteras för kostnaderna för tjänsten. 

9.3 
Ovanliga ljud, körkänsla, inklusive men inte begränsat till, varningslampor, indikatorer, märkliga 
eller konstiga motorljud eller andra mekaniska ljud eller ovanlig körkänsla, måste rapporteras till 
Zipcar, så snart dessa noterats eller upptäcks genom att ringa oss. Underlåtenhet att anmäla 
sådana avvikelser under användningen av ett Zipcar-fordon kan leda till en omedelbar 
uppsägning av medlemskapet och att medlemmen hålls ansvarig för eventuella skador som 
uppstår på grund av fortsatt användning av fordonet, trots sådana avvikelser. Sådana skador är 
inte begränsade till skadekostnaden och täcks inte av Zipcars försäkring eller vid avsägelse av 
skadekostnadsersättning. 

10. 
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Haveri eller incidenter 

10.1 
Alla störningar, olyckor eller liknande incidenter med Zipcar-fordon måste rapporteras till Zipcar 
omedelbart via telefon. 

10.2 
Haveri och vägassistans. När du använder ett fordon, måste du följa instruktionerna i 
bruksanvisningen. Om ett problem uppstår som förhindrar eller begränsar användningen av 
fordonet eller som kan äventyra säkerheten, måste du omedelbart anmäla detta till Zipcar och 
följa Zipcar:s instruktioner. Bogsering, reparationer och andra utgifter kan betalas av 
medlemmen om utgifterna har godkänts av en Zipcar-representant (dessa belopp betraktas i 
alla händelser som ersättningsberättigade kostnader som återbetalas enligt bilaga 1, 2) eller 
kan, om de godkänts av Zipcars representant, debiteras på Zipcars konto hos den anvisade 
serviceleverantören. 

10.3 
Startkabel. Det är strängt förbjudet att använda startkablar för att starta ett Zipcar-fordon eller 
att använda startkablar för att starta ett annat fordon. Du är fullt ansvarig för eventuella 
skadebelopp, ansvar och / eller skador som kan uppstå på grund av ett brott mot detta. 

10.4 
Olycka. Vid olycka måste medlemmen ringa Zipcar omedelbart och fylla i formuläret Zipcar 
incidentsrapport med följande information: 

a. 
Datum, tid och olycksplats; 

b. 
Alla inblandade fordons registreringsnummer, fabrikat, årsmodell och identifikationsnummer 
(serienummer) och försäkringsbevisets nummer (med försäkringsbolagets namn, adress och 
telefonnummer). 

c. 
Namn, adresser och körkort, samt personnummer, för de personer som är involverade i olyckan 

d. 
Namn, adress, körkort och personnummer för fordonens ägare (om annan person än föraren). 

e. 
Namn, adresser och telefonnummer (helst personnummer) till vittnen, passagerare och andra 
berörda personer och 

f. 
Omständigheter vid olyckan. 

Beroende på olyckans omfattning, kan medlemmen också vara skyldig att fylla i och inhämta en 
officiell polisrapport och, om möjligt, lämna ett gemensamt överenskommet uttalande om 
händelsen. 

10.5 
Undersökning och förfarande. Medlem måste förse Zipcar och andra eventuella fordringsägare 
med resultatet av eventuella rapporter om skadestånds- eller rättegångskrav mot Zipcar som 
berör en olycka med ett inblandat Zipcar-fordon. Medlemmar samtycker till att samarbeta fullt ut 
med Zipcar i utredningen och försvaret av ett sådant krav eller rättegång. En medlems konto 
kommer tillfälligt att stängas av tills utredningen har avslutats. 

10.6 
Medlemmen ansvarar för kostnaderna för reparation, återställande och uteblivna intäkter för 
Zipcar-fordon och alla tredje parts skador och skador på egendom som härrör från något av 
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föregående, upp till det aktuella skadebeloppet enligt vad som anges i Bilaga 4: Medlemskap 
och avgifter (förutom om en DFW har köpts till). Estimat för eventuella kostnader kommer att 

finnas tillgängliga för medlemmen för granskning och kostnader kan uppskattas i förväg innan 
reparation. Vänligen notera att, enligt klausul 5.1 i avtalet, är en medlem ansvarig för alla 
tillämpliga skador och kostnader som uppstår på grund av Medlemmens underlåtenhet att följa 
villkoren i detta avtal. 

11. 
Trafiköverträdelser 

11.1 
Du är ansvarig för eventuella trafiköverträdelser under din reservation eller till följd av din 
användning av ett Zipcar-fordon. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, 
parkeringsavgifter, hastighetsöverträdelser, körning mot rött ljus, kameraövervakning, och 
vägtullar. Du är ansvarig för alla påföljder eller avgifter för sådana överträdelser, inklusive 
avgifter för försenad betalning och alla avgifter och/eller hanteringskostnader som den 
utfärdande myndigheten lägger till. Du är ansvarig för betalning av alla vägtullar och eventuella 
böter för utebliven betalning. När det är möjligt, är det medlems ansvar att betala berörd 
myndighet direkt. Zipcar kan lägga till en avgift för behandling av sådana överträdelser. Se vårt 
bilaga 3 - Extra avgifter. Du måste anmäla sådana överträdelser till en Zipcar-representant så 
snart som möjligt inom den föreskrivna tidsfristen för överträdelsen (till exempel om ärendet går 
till domstol). 

11.2 
Du måste meddela Zipcar om eventuella överträdelser som satts på ett fordon (exempelvis 
parkeringsavgift) vid upphämtning av detsamma. Alla orapporterade trafiköverträdelser kommer 
att vara en medlems ansvar om de inträffar under den tidsperiod under vilken en sådan medlem 
använder eller är ansvarig för Zipcar-fordonet. 

11.3 
När du avslutar din användning eller reservation av ett Zipcar-fordon, får det inte lämnas i en 
zon med parkeringsrestriktioner eller som inte ligger inom den anvisade parkeringszonen och 
ett Zipcar-Roundtrip-fordon får inte lämnas någonstans utanför dess anvisade parkeringsplats. 
Om du lämnar fordonet i en sådan begränsad zon måste du omgående meddela Zipcar, och du 
kommer att vara ansvarig för alla överträdelser, parkeringsavgifter eller bogseringsavgifter som 
åläggs Zipcar för överträdelsen. 

11.4 
Om en överträdelse, som uppkommit under medlemmens reservationsperiod eller efter 
densamma till följd avföljd av överträdelse av parkeringsreglerna, skickas direkt till Zipcar, 
betalar Zipcar avgifterna för medlemmens räkning och debiterar därefter avgifterna på 
medlemmens konto eller, om det tillåts av myndigheten som utfärdar överträdelsen, eller överför 
Zipcar betalningsansvaret till medlemmen som då är fullt ansvarig för all korrespondens med 
den berörda myndigheten och eventuella påföljder/avgifter. Zipcar informerar alltid medlemmen 
om vilken av de två åtgärderna som vidtagits och gör vad som är möjligt för att meddela 
medlemmen före betalning av några påföljder eller avgifter som kan påföras. Så snart Zipcar 
betalat böter/avgift, kanske det inte är möjligt för medlemmen att överklaga böter/avgift. Rätten 
att överklaga eller överföra ansvar för någon trafik- eller parkeringsavgift som utfärdats av en 
myndighet eller organisation tillhör Zipcar och sådana ärenden beslutas ensidigt av Zipcar. När 
det gäller fortkörningsböter eller trafiköverträdelser är Zipcar skyldig att enligt lag offentliggöra 
den överträdande medlemmens uppgifter till polisen som då direkt kommer att kontakta 
medlemmen. 

12. 
Åtkomstkort/upplåsning av fordonet från Zipcar 

Medlemmar måste använda Zipcar-appen för att låsa och låsa upp Zipcar-fordon i början och 
slutet av bokningen.  
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13. 
Rökning och husdjur 

Zipcar-fordon är rökfria och att röka är strängt förbjudet i ett Zipcar-fordon. Husdjur är också 
förbjudna i alla Zipcar-fordon. Medlemmarna kan få tilläggsavgifter som återfinns i Bilaga 3 - 
Tilläggsavgifter om bevis på rökning eller husdjur finns i Zipcar-fordon. Om en medlem röker 
eller tillåter någon annan att röka eller har ett husdjur i ett Zipcar-fordon, kan medlemmens 
medlemskap avslutas. 

 


