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Uppsala cykelförening (föreningen) driver en pool med lastcyklar, kärror och liknande fordon. Ägaren av dessa fordon 
kan vara antingen föreningen eller övriga personer. Varje fordon sköts av en eller flera värdar. Medlemmar i föreningen 
eller andra till poolen anslutna grupper kan låna fordon ur poolen mot fastställd avgift under dessa villkor.

Tillgänglighet
Föreningen tillhandahåller fordon i befintligt skick och i mån av tillgänglighet. Fordon kan normalt bokas högst 24 
timmar i taget. Föreningen äger rätt att begränsa antal samtidiga aktuella bokningar per person.

Bokning och betalning
Bokning sker via föreningens IT-system eller via värd. Aktuella avgifter finns på föreningens hemsida. Skickad bokning 
innebär acceptans av avgift och att dessa villkor gäller för bokningen.

Vid avbokning minst 24 timmar innan uthämtning utgår ingen avgift för lånet.

Användaren ska ha gett UCF aktuella kontaktuppgifter för att få låna fordon. Användare ska kunna visa ID vid lån.

Hinder för utlåning
Föreningen / ägare / värd har rätt att neka utlåning

• till användare som har skulder till föreningen eller som har aktuella åtaganden
i fråga om att lämna tillbaka eller reparera fordon ur poolen.

• om det finns risk att fordonet kan ta skada, lämnas sent eller annars att lånevillkoren inte uppfylls.

• om det finns risk att fordonet används av personer eller organisationer som motarbetar föreningens värdegrund 
inklusive alla människors lika värde, eller på annat sätt som kan skada föreningen.

Begränsning av ansvar
Föreningen / ägare / värd ansvarar inte för skador (inklusive skador på person och egendom) som kommit till genom 
användning av fordonet, även om de uppkommit på grund av fel på fordonet, inklusive fel någon av dessa känner till 
eller borde ha känt till. Eventuell ersättning trots detta är begränsad till låneavgiften.

Specifikt är all transport av passagerare i fordonen helt på eget ansvar.

Användning
Användare förbinder sig att hantera fordonet varsamt och enligt givna instruktioner – inklusive att hålla sig inom 
begränsningar i last och att låsa fast fordonet i fast föremål vid längre stunder utan uppsikt.

Användaren ansvarar för försäkring av fordonen om hen önskar sådan.

Fordon får inte framföras under påverkan av alkohol eller andra droger.

Användare som lånar fordonet av föreningen är ansvarig för att dessa villkor följs av alla som använder fordonet. Det är 
inte tillåtet att låna fordon med huvudsakligt syfte att låna vidare till icke-medlem, eller att med årskort (eller andra avtal 
som ger lån utan avgift per tillfälle) låna fordon för att låna ut till person som inte har sådant.

Återlämning
Användaren förbinder sig gentemot värd och ägare att inom lånetiden återlämna fordonet med alla utlämnade tillbehör i 
oskadat skick. Fordon ska returneras och nycklar lämnas enligt givna instruktioner.

Om fordonet lämnas tillbaka i skadat skick eller är förkommet, är användaren skyldig att inom en vecka (om inte ägaren 
medger annat) låta renovera fordonet på  en verkstad ägaren godkänt respektive ersätta ägaren med ett nytt likadant 
fordon, eller lämna ersättning nog för reparation respektive nytt fordon.

Uppgifter om medlem 
  Redan medlem / ansluten (fyll bara i namn + signatur)    Ny medlem (fyll också i adress och övriga uppgifter)

Namn                                                                                                    Vuxen   Ungdom / studerande

E-post                                                                                                    Betalt    Betalar senare

Telefon                                                                                                 

Adress                                                                                                    Postnummer                         Ort                       

Godkännes

Uppsala den                                            Underskrift                                                                                               


