
Bilaga 2: Särskilda villkor - Zipcar Roundtrip 

Utöver de regler och skyldigheter som anges i Zipcar-avtalet och bilaga 1, måste medlemmar 

noga beakta och följa reglerna i denna bilaga 2 när de använder en Zipcar-fordon under Zipcar 

Roundtrip. 

1. 
Reservera Zipcar Roundtrip-fordon 

1.1 

Medlemmarna måste alltid reservera Zipcar-fordon på Zipcar-appen innan de hämtas och 

använder Zipcar Roundtrip-fordonet. Zipcar garanterar inte tillgängligheten för något Zipcar 

Roundtrip-fordon, men kommer att använda rimliga ansträngningar för att säkerställa rimlig 

tillgänglighet av Zipcar Roundtrip-fordon för sina medlemmar. 

1.2 

Om du inte har gjort en reservation i förväg och Zipcar-appen visar att det finns tillgängliga 

Zipcar Roundtrip-fordon, kan du reservera Zipcar Roundtrip-fordonet och använda Zipcar-appen 

för att hämta Zipcar Roundtrip-fordonet när det passar. Zipcar Roundtrip-fordon måste 

reserveras via Zipcar-appen innan du sveper in och hämtar ett Zipcar Roundtrip-fordon. 

1.3 

Minimiperioden för vilket ett Zipcar Roundtrip-fordon kan reserveras är en (1) timme. Om Zipcar 

Roundtrip-fordonet är tillgängligt kan en reservation därefter förlängas i halvtimme-steg enligt 

bilaga 1.4 nedan. Den maximala hyrestiden är sju (7) dagar i följd. Användning av fordon längre 

tid än sju (7) dagar i följd kan tillåtas enligt Zipcars bedömning och måste ordnas hos en Zipcar-

representant i förväg genom att ringa till oss. På varandra följande reservationer med samma 

Zipcar Roundtrip-fordon behandlas som en enda bokning med kontinuerlig användning och 

faktureras på motsvarande sätt. 

1.4 

Utöka en bokning: Om du vill förlänga en reservation kan du bara göra det om (i) fordonet är 

tillgängligt för förlängningsperioden (till exempel inte är bokat av en annan medlem), (ii) begäran 

om förlängning sker före den planerade utgångstiden för din befintliga bokning och (iii) du har 

tillräcklig kredit/medel tillgängliga på kredit-/betalkortet som används för att göra bokningen att 

betala för förlängningen. För att förlänga din bokning måste du meddela Zipcar kundtjänst via 

telefon. 

1.5 

Avboka en bokning: Om du vill avboka en bokning eller förkorta den period för vilken ett fordon 

har bokats, (a) för en bokning på mindre än åtta (8) timmar måste du göra det minst tre (3) 

timmar före den planerade starttiden av bokningen och (b) för bokning av åtta (8) timmar eller 

mer, måste du göra det åtminstone tjugofyra (24) timmar före den planerade starttiden för 

bokningen. Om du avbryter eller förkortar en bokning utanför det aktuella fönstret kan du vara 

föremål för vissa kostnader eller avbokningsavgifter, vilket beskrivs vidare i Bilaga 3 - Extra 

avgifter 

2. 
Fordonsupphämtning, återlämning och avgifter 

2.1 

Du måste hämta det valda fordonet på dedikerad parkeringsplats enligt vad som anges i Zipcar-

appen, och efter att du har avslutat din resa och inte längre behöver Zipcar Roundtrip-fordonet 

kan du lämna det parkerat, säkrat, rengjort (skräp borttaget), med minst en fjärdedel tank av 

bränsle och i gott skick på rätt dedikerad parkeringsplats senast vid sluttiden för din bokning. 

2.2 
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Du är ansvarig för alla avgifter och kostnader som uppstår i samband med Zipcar Roundtrip-

fordonet under hela perioden av bokningen och tills du anmäler Zipcar återlämnandet på det 

sätt som anges i Zipcar-appen  

2.3 

Fordonet måste parkeras, säkras, stängas, låsas och användbart (alla tillbehör är avstängda, 

nyckel ur tändningen och på rätt plats, alla fönster, dörrar, luckor, takluckor och andra 

öppningar stängda, bränslekort, parkeringspass och andra tillbehör i fordon) och återlämnat till 

sin dedikerade parkeringsplats. 

2.4 

Zipcar Roundtrip-fordon måste returneras senast bokningens sluttid och medlemmen måste 

avsluta hyra med Zipcar-appen. Medlemmar debiteras tills de har avslutat hyran via Zipcar-

appen.   

2.5 

Medlemmen debiteras för hela bokningsperioden, även om fordonet återlämnas tidigt. Skulle ett 

fordon återlämnas sent, är den bokande medlemmen ansvarig för förseningsavgifter enligt 

beskrivningen i Bilaga 3 - Extra avgifter. 

2.6 

Medlemmar debiteras för att köra Zipcar Roundtrip-fordon med följande prisstruktur: bilaga 4-  

Medlemskap- och avgifter. 

3. 
Tankning av bensin/dieseldrivna fordon 

3.1 

När du använder ett Zipcar Roundtrip-fordon, är Zipcar ansvarig för kostnaden för bränsle (med 

förbehåll för körsträckor som kan gälla för en reservation - se Bilaga 3 - Extra avgifter för 

ytterligare detaljer), men medlemmarna är skyldiga att fylla upp bensin/dieseldrivna Zipcar 

Roundtrip-fordon om bränsletanken sjunker under en fjärdedels tank. Vi tillhandahåller ett 

bränslekort för detta ändamål. Om bränslekortet saknas eller inte fungerar, kommer Zipcar att 

ersätta dig för den faktiska kostnaden för bränsle om du betalar för det själv enligt klausul 4 

nedan. 

3.2 

Medlemmarna måste vid retur av fordonet se till att tanken är minst en fjärdedel full; du kommer 

att debiteras en avgift i enlighet med Bilaga 3 - Extra avgifter om fordonet returneras med 

mindre än en fjärdedels tank med bränsle. 

3.3 

Zipcar-bränslekort får endast användas för att tanka Zipcar Roundtrip-fordon och, enligt bilaga 

5.2 nedan, för rengöring av fordonets yttre och/eller inre, och får inte användas för något annat 

ändamål. 

3.4 

Medlemmarna måste se till att de använder rätt bränsle vid tankning av fordonet (bensin eller 

diesel). Kostnader för bränsledekontaminering och eventuella andra skador eller kostnader 

(inklusive vägassistans eller bärgning) som uppstår vid användning av felaktigt bränsle är inte 

begränsade till skadeavgiften och omfattas inte av Zipcars försäkring. 

4. 
Berättigande kostnader och underhåll/städning 

4.1 

Vad är en ”berättigad kostnad"? En "berättigad kostnad" definieras i denna Bilaga 2 som (a) 

en utgift som medlemmen ådragit sig för mindre (under £15 (GBP)) rutinunderhåll och 

reparationer på Zipcar Roundtrip-fordon enligt beskrivningen i bilaga 5.1, (b) kostnaden för 
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bränsle när bränslekortet saknas eller inte fungerar och (c) alla andra kostnader som är 

auktoriserade på förhand av en Zipcar-representant. 

4.2 

Återbetalning en berättigad kostnad: Om du betalar för en berättigad kostnad måste du 

behålla det faktiska kvittot som återspeglar det eller de inköpta tjänsterna, datumet och 

tidpunkten för inköp (vilket måste vara under din bokning) och notera den aktuella 

mätarställningen på kvittot vid inköpsdatumet. Skriv ditt namn på kvittot och e-posta kvittot till 

oss inom trettio (30) dagar efter din bokning och vi kommer att kreditera det beloppet till det 

aktuella bankkontonummret, ditt kredit- eller betalkort som du har för den aktuella bokningen. 

Ingen kredit eller återbetalning kommer att ges utan kvitto eller om kvittot lämnas in trettio (30) 

dagar eller mer efter bokningsdatumet. 

5. 
Underhåll, reparationer och renlighet 

5.1 

Underhåll och reparationer: Medlemmarna måste vara mottagliga för alla varningsljus, 

ljudsignaler och andra indikatorer och varningar. Medan Zipcar kommer att tillhandahålla 

regelbunden service och underhåll av Zipcar Roundtrip-fordon, förväntas medlemmarna hjälpa 

till med rutinunderhåll (t.ex. genom att kontrollera vätskenivåer, fylla spolarvätskan) och att göra 

eller har gjort mindre reparationer för att säkerställa att fordonet är säkert att användas (till 

exempel genom att byta torkarblad och glödlampor medan fordonet är i din besittning). 

Kostnaden för sådant mindre underhåll och reparationer kommer i allmänhet att betraktas som 

berättigande kostnader som återbetalas i enlighet med bilaga 4 ovan. 

5.2 

Renlighet: Medlemmarna förväntas också upprätthålla renligheten av exteriören och interiören i 

Zipcar Roundtrip-fordon. Zipcar kommer att ersätta dig för upp till sek 100 för att tvätta fordonet 

och en medlem kan använda bränsleskortet i fordonet för att betala för utvändig tvättning av 

fordonet och fönster upp till högst sek 100. 

6. 
Ta ett Zipcar Roundtrip-fordon utomlands 

6.1 

Körning av ett Zipcar Roundtrip-fordon i andra länder än Norge eller Sverige utan skriftligt 

tillstånd från Zipcar och ett giltigt "uthyrningsbevis" för varaktigheten av användningen är 

förbjudet. 

6.2 

Medlemmarna måste meddela Zipcar minst sju (7) dagar före avfärd om de avser att resa 

utomlands under sin bokning. Detaljer om resan måste tillhandahållas, inklusive datum och 

destination. 

6.3 

Medlemmarna är ansvariga för att skaffa ytterligare utrustning som är nödvändig för att följa 

utländska körregler, inklusive men inte begränsade till reflekterande jackor, varningstrianglar 

och strålkastar-reglering. 

 


