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Lånevillkor 

 
Today’s Office powered by IONIQ 5 
 
Dessa lånevillkor gäller vid bokning av vistelse i ”Today’s Office” inklusive lån av en IONIQ 5 för transport 
till och från stugan. Villkoren godkännes i samband med genomförd bokning på www.todaysoffice.se. 
Avtalet signeras även i två exemplar i samband med utlämning av bilen.  
 
Låntagaren försäkrar att hen innehar giltigt körkort och att endast innehavare av giltigt körkort nyttjar bilen.  
 
Bilen får endast nyttjas inom Sveriges gränser och på vägar anlagda för normal biltrafik. Körning i terräng, 
(annat än grusväg som leder till stugan) eller på racingbana är inte tillåtet.  
 
Rökning och transport av djur i bilen är inte tillåtet.  
 
Transport av skrymmande last som kan tänkas skada bilens inredning är inte tillåtet. Exempelvis cyklar.  
 
Hyundai Bilar Import AB frånsäger sig all skadeståndsskyldighet till följd av skador på person eller lösöre inuti 
bilen som uppstått som en följd av eventuella fel eller brister på bilen.  
 
Hyundai Bilar Import AB förmedlar vid förfrågan information om förare och personuppgifter till polisen eller 
åklagare om bilen varit inblandad i hastighetsöverträdelse eller andra brott.  
 
Hyundai Bilar Import AB ansvarar inte för kostnader som uppstår kopplade till eventuella parkerings- eller 
trafikförseelser. Låntagaren ansvarar för att själv reglera böterna inom angiven betalningstid. Om Hyundai 
Bilar AB blir betalningsskyldig genom betalningspåminnelse faktureras låntagaren hela summan samt en 
administrationsavgift på 250 SEK.  

Vid eventuell skada på fordonet ska en skadeanmälan omgående lämnas in till långivaren. Vid stöldskada 
eller parkeringsskada skall polisanmälan bifogas.  
 
Lånebilen är försäkrad med trafikförsäkring. Vid skador och åverkan som ej innefattas av trafikförsäkringen är 
låntagaren skyldig att betala en avgift på 3000 SEK.  
 
Låntagarens personuppgifter kommer användas för administration av billånet samt eventuell uppföljning 
från Hyundai Bilar Import AB eller för projektet koordinerande PR-byrå. Uppgifterna sparas i 6 månader efter 
insamling. Därefter raderas och anonymiseras informationen. Kontakta Personuppgiftsansvarig genom att 
skriva till GDPR@nc.dk om du önskar komma i kontakt med Hyundai Bilar AB angående insamlingen av 
personuppgifter.  
 
Läs fullständiga villkor för personuppgiftshantering på https://www.hyundai.se/privacy 
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