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Bilaga 3: Extra Avgifter 
 

Genom att gå med i Zipcar, accepterar medlem att betala till Zipcar, de kostnader, avgifter och utgifter 

som avses i avtalet, inklusive, men utan begränsning, till de kostnader, avgifter och utgifter som 

återfinns i detta schema 4. Det följande är inte uttömmande och andra specifika kostnader, avgifter 

och utgifter kan förekomma. Parterna överenskommer att dessa debiteringar är en rimlig estimering 

av kostnaderna som med största sannolikhet kommer att belasta Zipcar om en medlem gör något av 

det som beskrivs här.  

 

 
1. Försenad återlämning av fordon (i tillägg till pris per timme för 

användning av fordon)  

 
1.1 SEK 350 per försenad timme eller del där av, upp till max SEK 1050 per sen återlämning. Gäller 

endast för Zipcar Roundtrip bokningar.  

 
2. Återlämning av fordon med mindre än en kvarts tank bränsle kvar 

 

2.1 SEK 350 om du återlämnar ett Zipcar-fordon med mindre än en kvarts tank drivmedel. Gäller 

bade Zipcar Roundtrip och Flex fordon. 

 
3. Kostnader för avbokning eller nedkortade bokningar med Zipcar 

Roundrtip  

 
3.1 All kostnader kommer att avbokas eller återbetalas för en bokning (i) som varar mindre än 8 

timmar eller ändrad 3 timmar eller mer innan bokningen var avsedd att påbörjas, eller (ii) som 

varar 8 timmar eller förkortad 24 timmar eller mer, innan bokningar var avsedd att påbörjas  

 

3.2 För en bokning som varar mindre än 8 timmar, om du avbokar eller förkortar reservationen 

mindre än 3 timmar före bokningen var avsedd att påbörjas, kommer du att debiteras för hela 

beloppet för den bokade hyran (där en del av summan kan omnämnas som avboknings- eller 

ändringsavgift, varav en del kan omnämnas som användningsavgift).  

 

3.3 För en bokning som varar 8 timmar eller längre, om du avbokar den mindre än 24 timmar 

innan reservation var avsedd att påbörjas, måste du betala hela beloppet av bokningen, upp 

till ett max tak om en dygnshyra (där en del av summan kan omnämnas som avboknings- eller 

ändringsavgift, varav en del kan omnämnas som användningsavgift).  

 

3.4 För en bokning som varar 8 timmar eller längre, om du förkortar reservationen mindre än 24 

timmar innan den är avsedd att påbörjas, måste du betala för den aktuella bokningsperioden, 

samt en avboknings eller ändringsavgift, som motsvarar den återstående andelen tiden för 

den första bokningen, med avboknings-/ändringsavgiften satt max till en dygnshyra (där en 

del av summan kan omnämnas som avboknings- eller ändringsavgift, varav en del kan 

omnämnas som användningsavgift).  
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3.5 I tillägg, kommer medlem att bli debiterad en avgift om SEK 30 som bokningsavgift, för 

bokningar, förlängningar eller avbokningar som görs av en representant från medlems-service 

och inte genom Appen. Avser både Zipcar Roundtrip och Flex-fordon.   

4. Skadekostnad 

 
4.1 Om du råkar ut för en olycka, kommer du att debiteras upp till maximum beloppet av din 

skadekostnad om du inte har köp en DFW. Skadeavgiften kan ändras enligt Zipcars godtycke, 

vänligen se Prislistan för den körplan för din maximala skadekostnad. Vänligen notera, som 

angivet i punkt 5.1 i avtalet, medlem kan vara ansvarig för uppkomna skador och kostnader, 

inklusive kostnader övererstigande skadekostnaden, som uppstår om medlem inte följer och 

efterlever villkoren i avtalet. Gäller både Zipcar Roundtrip och Zipcar Flex fordon.  

 

5. Generell avgift  

 
5.1 Vi någon överträdelse av Zipcars regler och villkor, kan medlem bli debiterad en generell avgift 

om SEK 1500 per överträdelse. I tillägg, kan medlemmen bli debiterad för kostnader som 

Zipcar ådrar sig (inklusive reparationer och kostnader för återställande, legala kostnader, 

inklusive, men utan begränsning till advokatkostnader) (a) varje gång ett besök till fordonet 

behövs som ett resultat av en regelöverträdelse eller i annat fall som ett resultat of handlingar 

från medlem eller (b) för någon underlåtenhet av medlem att efterleva villkoren i avtalet eller 

Reglerna, annat än de regler för vilka specifika avgifter eller kostnader är specifikt angivna i 

avtalet. Utan att begränsa det generella i det föregående, kommer du att debiteras en avgift 

för något förbiseende, underlåtenhet eller vårdslöshet från din sida som skapar olägenheter 

Zipcar eller andra medlemmar, som att underlåta att återlämna eller tappa bort nycklar till ett 

fordon, ej stänga av ett fordons belysning, ej ansluta ett elektriskt fordon efter avslutad hyra, 

åsamkar eller tillåter skada på fordonet vilket kräver reparation eller rengöring av sådant 

fordon (insida eller utsida), återlämning av fordon till fel plats eller lämnar fordonet i en 

parkeringszon utan att erlägga korrekt parkeringsavgift, underlåtenhet att omedelbart 

informera Zipcar om stöld, vandalism eller skada som relaterar till fordonet, etc. Medlem som 

debiteras för sådana kostnader och avgifter skall vara berättigade till en uppdelad lista på 

avgifter. Medlem kan debiteras för estimerade kostnader i väntan på slutgiltig reparation. 

Gäller både Zipcar Roundtrip och Zipcar Flex fordon.  

 

6. Andra extra avgifter  

 
6.1 Följande avgifter gäller för bade Zipcar Roundtrip och Zipcar Flex-bokningar:  

Handläggning av överträdelser 
 

Ersättning av fordons tändningsnyckel Självkostnad 
Bogsering av fordon Självkostnad 
Jour-avgift 
(inkl. bogsering, skador för egen beskyllan, 
transport av Zipcar Flex fordon från utanför 
Zipzone, etc)  

 
SEK 400 inkl. Moms 

Avgifter för förseelser 

(inkl. förtkörningsböter, parkeringsavgift (böter), 
Självkostnad 
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etc. ) 

Handläggningsavgift för överträdelser SEK 100  inkl. Moms 
Särskild rengörings- och städavgift Minimum SEK 500 inkl. 

Moms 

Andra Avgifter 
 

Ingen Skadeanmälan (vid incident) SEK 150 inkl. Moms 
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