
Zipcar Medlemsavtal 

Avtal senast reviderat: Juni 2017 

Detta avtal gäller för prenumeration på en fordonsdelningstjänst mellan Sweden Rent A Car 

AB/Zipcar (nedan kallat ”Zipcar”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) och medlemmen (enligt definitionen i klausul 1 

nedan). Alla medlemmar är skyldiga att acceptera och följa villkoren som anges här. Genom att 

acceptera villkoren i detta avtal och använda Zipcars tjänster godkänner och accepterar du att följa 

villkoren i detta avtal, inklusive eventuella ändringar häri från tid till annan.  

Följande dokument/bilagor utgör en integrerad del av detta avtal: 

Bilaga 1: Allmänna regler för användning av fordon 

Bilaga 2: Särskilda villkor - Zipcar Roundtrip 

Bilaga 3: Extra Avgifter 

Bilaga 4: Medlemskap och Avgifter 

Bilaga 5: Avbeställningsformulär 

OM DU INTE ACCEPTERAR SAMTLIGA VILLKOR I DETTA AVTAL, HAR DU INTE RÄTT ATT 

ANVÄNDA NÅGOT ELLER NÅGON AV ZIPCARS FORDON ELLER TJÄNSTER. 

Om du har några frågor angående detta avtal, kontakta oss via e-post på scandinavia@zipcar.com 

eller per telefon på +46 (0)10 – 494 81 11. 

Zipcar förbehåller sig rätten att närsomhelst ändra villkoren i detta avtal, inklusive scheman. Vi 

kommer att meddela medlemmarna om väsentliga ändringar i god tid. Meddelande till medlem 

betraktas som lämnat när sådant meddelande är (a) angivet och tillgängligt när medlemmen använder 

Zipcar-appen, (b) tillhandahålls via e-post till den e-postadress medlemmen har uppgivit för Zipcar, 

eller (c) tillhandahålls via vårt nyhetsbrev. På medlemmens begäran (via e-post till oss) skickar vi 

uppgifter om ändringarna via e-post till medlemmen. Medlemmen instämmer i att alla villkorsändringar 

i detta avtal kommer att vara effektiva och bindande från datum som anges i tillkännagivandet, vilket 

åtminstone skall vara fjorton (14) dagar efter meddelande om ändringarna. Medlem har möjlighet att 

avsluta sitt medlemskap med Zipcar och detta avtal om han eller hon inte vill acceptera någon 

ändring av villkoren i detta avtal. Om medlemmen inte säger upp avtalet inom fjorton (14) dagar efter 

att ändringen har meddelats, anses medlemmen ha accepterat ändringarna i meddelandet. 

1. 

Definitioner 

I detta avtal gäller följande definitioner: 

a. 

"Avtal" eller ”Avtalet”: Detta medlemsavtal och dess bilagor, oavsett om de görs tillgängliga i tryck 

eller elektroniskt via Zipcars webbplatser. 

b. 

"Dedikerad parkeringsplats": Med detta avses den dedikerade Zipcar-parkeringsplats till vilken 

medlemmen, vid en bokning under Zipcar Roundtrip, returnerar Zipcar-fordonet i slutet av 

hyresperioden. 

c. 

"Zipcar Roundtrip": Möjlighet att hämta ett Zipcar-fordon på en Dedikerad parkeringsplats (som 

visas på Zipcars hemsida eller Zipcar-appen) i början av en bokning och returnera Zipcar-fordonet vid 

slutet av bokningen till samma plats. 

d. 

http://www.zipcar.co.uk/london/apply/rules-of-vehicle-use
http://www.zipcar.co.uk/special-conditions-roundtrip
http://www.zipcar.co.uk/london/apply/additional-charges
http://www.zipcar-se.com/
http://www.zipcar.co.uk/model-cancellation-form
mailto:services@zipcar.co.uk
http://www.zipcar.co.uk/
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"Medlem" eller "du": Personen som är godkänd av Zipcar att använda Zipcar-fordon och som är 

avsedd att ta emot och betala alla (ev) avgifter, debiteringar och andra kostnader som är förknippade 

med medlemskap, inklusive ansökningsavgifter, medlemsavgifter, köravgifter och andra kostnader 

eller avgifter enligt vad som anges i reglerna och bilagorna som beskrivs nedan. 

e. 

"Regler": Alla Zipcars regler, riktlinjer eller policies relaterade till en medlems användning av Zipcar-

tjänsten, oavsett om den anges i detta Avtal, visas någon annanstans på Zipcars webbplatser eller 

utfärdas på annat sätt av Zipcar från tid till annan, inklusive specifikt men inte begränsat till, de som 

anges i Bilaga 1: Regler för användning av fordon och Bilaga 2: Särskilda villkor - Zipcar Roundtrip. 

f. 

"Bilaga": Varje bilaga, prislista och policy som hänvisning görs till eller införlivas i detta Avtal. 

2. 

Grundläggande användarvillkor för Zipcar-tjänsten 

2.1 

Detta Avtal är ett prenumerationsavtal om fordonsdelningstjänster som erbjuds av Zipcar. Detta Avtal 

ger inte i sig självt någon rätt att få tillgång till och/eller använda några Zipcar-fordon. En medlem får 

endast använda Zipcar-fordon, i den utsträckning dessa fordon är tillgängliga, i enlighet med villkoren 

i detta Avtal och om medlemmen betalar alla tillämpliga avgifter och debiteringar. Zipcar kommer att 

tillgängliggöra ett rimligt antal Zipcar-fordon för sina medlemmar. 

2.2 

De särskilda villkor som anges i Bilaga 2 gäller för medlemmens användning av Zipcar-fordon under 

Zipcar Roundtrip. 

2.3 

När medlemmarna är godkända för medlemskap kommer medlemmarna att ha tillgång till Zipcar-

appen eller annan onlineplattform så att medlemmen får tillgång till Zipcar-fordon, beroende på 

tillgänglighet. 

2.4 

Medlemmar är förbjudna att (a) tillåta icke-medlemmar att köra något Zipcar-fordon medan det hyrs 

av medlemmen, (b) tillåta andra personer, inklusive andra medlemmar, att få tillgång till och/eller 

använda sitt Zipcar-konto, eller (c) på annat sätt tillåta andra personer, inklusive andra medlemmar att 

utnyttja sitt Zipcar-konto. Eventuell obehörig användning av Zipcar-appen och/eller Zipcar-fordonet 

skall omedelbart rapporteras till Zipcar via e-post eller telefon. Underlåtenhet att följa denna klausul 

2.4 kan leda till uppsägning av medlemmens medlemskap i Zipcar och detta Avtal, kan upphäva 

eventuellt försäkringsskydd och kan underkasta en medlem ansvar för eventuella förluster, skulder 

och skador som uppstår till följd av obehörig användning av Zipcar-appen och/eller Zipcar-fordon. 

Dessutom kommer medlemmen att bära de tillämpliga avgifterna och kostnaderna för all användning 

av Zipcar-fordon och för eventuella skador som härrör från sådan användning och/eller brott mot 

denna klausul 2.4.  

2.5 

Zipcar är ägare till allt som det tillhandahålls medlemmen eller ställs till medlemmens förfogande 

under Avtalets löptid, inklusive specifikt men inte begränsat till, alla Zipcar-fordon, mobila och 

webbaserade applikationer. Medlemmens användning av, och rättigheter i förhållande till något, 

Zipcar-fordon eller föremål som Zipcar tillhandahåller enligt detta Avtal är begränsat till de rättigheter 

för användning som anges i detta Avtal. 

2.6 

http://www.zipcar.co.uk/london/apply/rules-of-vehicle-use
http://www.zipcar.co.uk/special-conditions-roundtrip
http://www.zipcar.co.uk/special-conditions-roundtrip
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För att behålla och skydda Zipcar-fordon och för att förebygga och upptäcka brott kan vi använda 

elektroniska apparater för att övervaka tillståndet, status och driften av Zipcar-fordon och/eller spåra 

Zipcar-fordonets rörelser. Denna information kan användas både under ditt medlemskap och efter 

utgången av och/eller uppsägningen av ditt medlemskap. För mer information om vilken personlig 

information vi samlar från dig och hur vi bearbetar den, läs vår Integritetspolicy. 

2.7 

Medlemmar är förbjudna att använda ett Zipcar-fordon för transport av tredje parts varor mot 

betalning inklusive, men inte begränsat till, budtjänster eller andra leveranstjänster. Dessutom är 

medlemmarna förbjudna att transportera professionella idrottare eller professionella underhållare i ett 

Zipcar-fordon. 

3. 

Behörighet 

3.1 

Att vara berättigad att använda vår tjänst måste alla medlemmar: 

• Vara minst 19 år och ha haft körkort i minst 1 år utan trafikrelaterad dom eller olyckshändelse 

mot, respektive orsakad av, dig; 

• Om du är under 25 år och innehar körkort utfärdat utanför EU, måste utfärdande land vara 

antingen USA eller ett land med ömsesidigt utbytesavtal; 

• Om du över 75 års ålder måste du ha haft två års körerfarenhet under de senaste 5 åren utan 

olyckor eller anspråk på försäkring under den tiden; 

• Ha en körhistorik som uppfyller följande krav: 

o innehaft körkort i minst 12 månader; 

o inte fått körkortet återkallat under de senaste tre åren; 

o inte har ett villkorat körkort för alko-lås 

3.2 

Att uppfylla ovanstående kriterier i 3.1 ger inte sökanden automatiskt rätt att bli en Zipcar-medlem. 

Sökandens medlemskap är föremål för godkännande av Zipcar enligt Zipcars eget godtycke och 

medlemskapet kan, utan att det begränsas av ovanstående, nekas baserat på ytterligare kriterier som 

Zipcar och/eller dess försäkringsgivare upprättar från tid till annan. Dessutom kan en medlem, även 

om han godkänts för medlemskap, vara begränsad från att köra vissa Zipcar-fordon baserat på 

medlemmens körhistoria och erfarenhet eller medlemskaps-/körplanen som valdes av medlemmen. 

3.3 

Zipcar kan få information från tredje part om dig för att avgöra om du är berättigad till medlemskap. 

Zipcar kan utföra kontroller såsom, men inte begränsat till, en identitets- och kreditkontroll. Vi kan 

lämna ut dina personuppgifter till tredje part för utförande av identitets- och kreditkontroller och de kan 

i sin tur behålla resultat av sökningar de gör. Denna kontroll kan lämna en elektronisk anteckning eller 

”fotavtryck” på din profil. Informationen säljs inte till tredje part. För mer information om vilken 

personlig information vi samlar från dig och hur vi bearbetar den, läs vår Integritetspolicy. 

4. 

Medlemmarnas avgifter och andra ansvarsområden 

4.1 

Medlemmen utfäster att betala Zipcar alla tillämpliga ansöknings- och medlemsavgifter i anslutning till 

medlemmens kör-/medlemsplan. Om medlemmen lämnar oriktig information och/eller underlåter att 

lämna information som rimligen krävs av Zipcar vid ansökan om medlemskap till Zipcar, kan Zipcar 

efter eget godtycke neka att godkänna ansökan, i vilket fall eventuella ansökningsavgifter inte 

kommer att återbetalas. 

http://members.zipcar.co.uk/site/privacy
http://www.zipcar.co.uk/how/faqs/who-eligible-become-member
http://www.zipcar.co.uk/how#faqs-category-joining
http://members.zipcar.co.uk/site/privacy
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4.2 

När en medlems medlemskap upphör kan en ny ansökningsavgift betalas om en ny medlemsansökan 

skickas in mer än trettio (30) dagar efter det att en medlems konto hos Zipcar har stängts. Om din 

kör-/medlemsplan innehåller en års- eller månadsavgift debiteras din första medlemsavgift inom fem 

(5) dagar efter godkännande av medlemskapet och återbetalas endast om du avslutar ditt 

medlemskap inom de första trettio (30) dagarna efter medlemskapets godkännande.  

4.3 

Om du vill avbryta ditt Zipcar-medlemskap, kontakta oss per telefon eller via e-post enligt 6.1. 

4.4 

Medlemmen är skyldig att betala alla avgifter och kostnader som uppstår vid förfallodatumet, inklusive 

men intebegränsat till, ansökningsavgifter, skadereduceringsavgifter (om tillämpligt), medlemsavgifter 

(som automatiskt debiteras vid förfallodag), köravgifter (inklusive men inte begränsat till körsträcka 

och tilläggsavgift och/eller trängselskatt/vägtullar), parkeringsavgifter som uppkommer när du 

parkerar något Zipcar-fordon i ett område som inte ligger inom den Dedikerade parkeringsplatsen 

eller när du parkerar något Zipcar-fordon i ett område där parkeringstillståndet från Zipcar inte är 

giltigt, moms och andra skatter och tillägg på någon av de avgifter, kostnader och avgifter som en 

uppkommit till följd av medlems användning. Vänligen se Bilaga 3 - Extra avgifter för ytterligare 

detaljer om dessa kostnader och avgifter. 

4.5 

Medlemmar debiteras för utestående belopp via kreditkort, betalkort eller andra medel som godkänts 

av Zipcar. Varje medlemskonto som är förfallet kan stängas av. Om betalning av utestående belopp 

nekas på det kredit- eller betalkort som medlemmen har angivit, kan medlemskapet och 

användningen av Zipcar-tjänster stängas av. En medlem är fortfarande ansvarig för alla kostnader 

och avgifter (inklusive medlemsavgifter) som uppstår under en avstängningsperiod. Medlemmarna är 

ansvariga för att tillhandahålla och upprätthålla ett till Zipcat angivet aktuellt och giltigt kreditkort 

ellerbetalkort. Löpande problem med kreditkort/betalkort kan leda till avstängning eller uppsägning av 

medlemskap. Under inga omständigheter kommer Zipcar att vara ansvarig för eventuella 

övertrasseringar eller andra avgifter som debiteras av en medlems kredit- eller betalkortsföretag eller 

bank. För förfallna konton kan Zipcar också ändra förfallodatum för betalningen och/eller avsluta 

medlemmens konto. Dessutom kan Zipcar engagera tredje part för att få in förfallna belopp som 

medlemmen är skyldig Zipcar. ;edlemmen kommer också att ansvara för eventuella indrivnings- eller 

liknande avgifter som är förknippade med dessa indrivningsaktiviteter. Zipcar förbehåller sig också 

rätten att debitera räntor på försenade avgifter på åtta procent över baskursen i centralbanken i det 

land där Zipcar-tjänsterna tillhandahålls eller, i förekommande fall, den tillämpliga räntesatsen enligt 

lag. 

4.6 

Zipcar får använda all information som en medlem har tillhandahållit, inklusive personlig information, 

för att behandla och samla in betalning enligt detta Avtal, övervaka bedrägerier och hantera 

eventuella problem före, under och efter medlemskapet. För mer information om behandlingen av 

dina personuppgifter, vänligen läs vår Integritetspolicy. 

4.7 

Medlemmarna är ansvariga för att tillhandahålla och upprätthålla aktuell e-post, mobiltelefon, 

föredragen postadress, adress och annan kontoinformation. Telefoner, livechattar, e-

postkorrespondens och sociala medier-kommunikation med Zipcar kan spelas in och/eller övervakas. 

Genom att använda dessa kommunikationsmetoder samtycker du till inspelning eller övervakning av 

dessa samtal, e-postmeddelanden och sociala medier. För mer information om behandlingen av dina 

personuppgifter, vänligen läs vår Integritetspolicy. 

4.8 

http://www.zipcar.co.uk/london/apply/additional-charges
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Medlemmar som inte har norska eller svenska körkort måste uppfylla de lagstadgade kraven för 

bilkörning i Norge och Sverige med utländskt körkort. Dessutom kan Zipcar när som helst kräva att 

medlemmar visar att de uppfyller körkortslagarna som gäller i deras hemland och/eller inkommer med 

ytterligare policyer avseende skyldigheten att få körkort i deras hemland. Zipcar förbehåller sig rätten 

att när som helst begära ytterligare information, till exempel en kopia av pass eller adressbevis. 

4.9 

Om medlemmens körkort dras in, återkallas eller blir ogiltigt, om medlemmen har ytterligare böter eller 

händelser på deras körkortsregister eller om medlemmen är dömd för eller bestraffad för körning 

under påverkan av alkohol eller droger, farlig eller vårdslös körning eller fortkörning, accepterar 

medlemmen att omedelbart anmäla indragning, återkallande, ändringar, domar eller böter till Zipcar 

och medlems rätt att få tillgång till och/eller använda Zipcar-fordon enligt detta Avtal kommer 

omedelbart att upphöra till dess Zipcar i förekommande fall meddelar motsatsen.  

Underlåtenhet att omedelbart underrätta Zipcar om sådana händelser eller att tillhandahålla Zipcar 

felaktig information kan leda till att medlemmen inte omfattas av Zipcar försäkringspolicy när du kör 

ett Zipcar-fordon och/eller att medlemmens medlemskap avslutas. 

 

5. Hyrbilsförsäkringar 

 

Med förbehåll för avsnitt 5.4, alla bilar är helförsäkrade men har självrisker för vagnskada och stöld. 

Avdragsbetalningarna minskar till stor del genom CDR, se avsnitt 5.3.1, och TP, se avsnitt 5.3.2. 

Ungdomssjälvrisk för förare under 24 år enligt 5.1 nedan kan ej reduceras. 

 

5.1 VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? 

Försäkringen gäller för medlem som har fyllt 19 år och som har haft körkort i minst 1 år. Vid 

registrering av extra förare måste även denna förare uppfylla detta villkor och visa sitt körkort för 

Zipcar. Det är endast de personer som står skrivna i hyreskontraktet som har rätt att köra fordonet.  

För förare under 24 år tillkommer en ungdomssjälvrisk på 2 500 kr vid trafikskada. 

 

5.2 VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN - GEOGRAFISK OMFATTNING 

Försäkringen gäller i Sverige för svenskregistrerade fordon. Skall du åka utanför Sverige, kontakta 

Zipcar för mer information. Försäkringen gäller också utanför Sverige, under förutsättning att Zipcar 

gett sitt skriftliga godkännande. 

 

5.3 FÖRSÄKRINGARNAS OMFATTNING 

Försäkringen omfattar de försäkringsmoment som framgår av specifikationen i hyreskontraktet.  

 

5.3.1 Självriskreducering (Collision Damage Reduction - CDR) 

Självriskreduceringen CDR reducerar hyrestagarens kostnad vid skada på fordonet (vagn/trafikskada) 

från en självrisk på upp till 17 500 kr till upp till 7 500 kr så länge skadan inte uppkommit vid 

bedrägeri, stöld eller stöldförsök. Vid beräkning av kostnader av en skada skall beaktande tagas av 

stillestånd och transportkostnader. Skada skall alltid anmälas omgående till uthyrande Zipcar station. 

För att självriskreducering CDR skall gälla krävs att hyrestagaren fyller i, undertecknar och 

överlämnar en skadeblankett till Zipcar. 

5.3.2 Stöldreducering (Theft Protection - TP) 

Stöldreducering TP reducerar hyrestagarens ekonomiska ansvar vid stöld, stöldförsök eller inbrott 

från en självrisk på upp till 17 500 kr till en självrisk på upp till 7 500 kr. Skada skall alltid anmälas 

omgående till uthyrande Zipcar station. 

 

För att Stöldreducering TP skall gälla krävs att hyrestagaren fyller i, undertecknar och överlämnar en 

skadeblankett till Zipcar samt att polisanmälan görs. Hyrestagaren är själv ansvarig för att stölden 

eller inbrottet blir polisanmält.  
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5.4 

Följande föremål omfattas inte av försäkringen: skador på ett Zipcar-fordons däck, vindrutor, fönster 

eller bränsleförorening. Medlemmarna är fullt ansvariga för kostnaden för sådana reparationer 

inklusive reservdelar. 

5.5 

Dessutom finns det ingen täckning för stöld av personliga tillhörigheter från ett Zipcar-fordon eller för 

några personliga ersättningar för skador vid exempelvis olyckor. 

5.6 Försäkringsgivare och försäkringstagare av Tilläggsförsäkringar 

Försäkringsgivare av ovan nämnda tilläggsförsäkringar är Codan Forsikring NUF och 

försäkringstagare är hyrestagaren. Codan Forsikring NUF tillhandahåller och levererar alla 

tilläggsförsäkringar. 

Codan Forsikring NUF 

Organisationsnummer:991 502 491 

Adress:Drammensveien 134, Bygg 5  

0275 Oslo, Norge  

6. 

Villkor och uppsägning 

6.1 

Detta Avtal anses påbörjat när Zipcar accepterar medlemmens kompletta medlemsansökan och 

medlemmens inbetalning av eventuella avgifter. Avtalets löptid skall fortsätta fram till dess att 

medlemskapet har blivit avbrutet i enlighet med denna klausul 6. Medlemmen har rätt att säga upp 

Avtalet inom fjorton (14) dagar utan att ge någon anledning. Avbeställningsperioden löper ut efter 

fjorton (14) dagar från dagen för detta Avtals början. För att utnyttja rätten att avbryta måste 

medlemmen informera Zipcar om sitt beslut att avbryta detta Avtal med ett tydligt uttalande via e-post 

till scandinavia@zipcar.com eller ring oss på +46 (0)10 – 494 81 11. Medlemmen kan använda 

avbeställningsformuläret som anges i Bilaga 5, men detta är inte obligatoriskt. 

6.2 

Om en medlem avbryter detta Avtal och sitt medlemskap inom uppsägningstiden och innan vi 

tillhandahåller någon fordonsdelningstjänst till medlemmen, återbetalar vi alla betalningar som 

mottagits från medlemmen. 

6.3 

En medlem kan begära att fordonsdelningstjänster tillhandahålls under avbeställningsperioden. Om vi 

tillhandahåller fordonsdelningstjänster under avbeställningsperioden har medlemmen fortfarande rätt 

att säga upp Avtalet under avbeställningsperioden, i vilket fall (a) Zipcar kommer att återbetala en 

proportionell del av medlemmens årliga eller månatliga medlemsavgift (i förekommande fall) och 

sådan återbetalning skall beräknas med hänvisning till det datum då avbeställningen gäller och (b) 

medlemmen kommer att ansvara för att betala avgifter till Zipcar som uppkommit för användning av 

Zipcar fordon under avbeställningsperioden och eventuella andra avgifter och/eller böter som 

uppkommit av den medlem som är kopplad till användningen av Zipcar fordon under 

avbeställningsperioden. 

6.4 

Efter utgången av uppsägningsperioden kan en medlem säga upp Avtalet och dess medlemskap med 

en (1) dags varsel genom att ringa Zipcar. Observera att ingen månads-, årlig, ansöknings- eller 

liknande avgift kommer att återbetalas vid uppsägning av medlemskap efter utgången av 

uppsägningsperioden, med undantag för vad som specifikt anges i detta Avtal. 

mailto:services@zipcar.co.uk
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6.5 

Utöver de uppsägningsbestämmelser som anges i klausul 6.6 nedan kan Zipcar avsluta detta Avtal 

när som helst med högst trettio (30) dagars varsel till medlemmen, varvid Zipcar återbetalar en 

proportionell andel av medlemmens årliga medlemsavgift för uppsägningsåret. Med avseende på 

uppsägning eller upphävande av detta Avtal förbli medlemmen ansvarig för eventuella avgifter eller 

kostnader som uppkommit före uppsägningen av detta Avtal. 

6.6 

Zipcar kan även efter att uppsägning skett enligt 6.5 omedelbart säga upp detta Avtal om medlemmen 

(a) inte betalar någon summa som medlemmen är skyldig enligt detta Avtal, (b) underlåter att följa alla 

villkor och/eller regler som anges i Avtalet, (c) är involverad i en incident med ett Zipcar-fordon som 

enligt Zipcar rimliga bedömning gör medlemmen oförmögen eller olämplig för fortsatt medlemskap, 

(d) engagerar sig i någon verksamhet eller uppförande som Zipcar, enligt sin rimliga bedömning, 

befinner olämplig, oaktsam, aggressiv, kränkande eller på annat sätt oacceptabel; eller (e) inte betalar 

medlemmens skulder när sådana skulder förfaller. Inget medlemskaps- eller andra avgifter kommer 

att återbetalas vid uppsägning enligt denna klausul  6.6. 

6.7 

När omedelbar uppsägning skett, alternativt efter uppsägningsperiodens utgång, skall medlemmens 

samtliga rättigheter att använda Zipcar tjänster och fordon omedelbart upphöra. Medlemmen 

förbinder sig att omedelbart återlämna till Zipcar alla fordon eller annan Zipcar-egendom som 

medlemmen innehar. Dessutom ansvarar medlemen för att betala juridiska avgifter, 

rättegångskostnader och andra kostnader i samband med verställandet av villkoren i detta Avtal, 

såväl efter Avtalets uppsägning eller i annat fall (inklusive, men inte begränsat till, kostnader i 

samband med återställande av förverkad egendom eller belopp som utgår till följd av en fordring till 

Zipcar).  

7. 

Ansvarsbegränsningar 

7.1 

Med förbehåll för klausul 7.5 nedan, är Zipcar inte ansvarig för förlust av eller skada på egendom i 

eller på Zipcar-fordonet eller i eller på någon tredje parts fordon (såvida ingen förlust eller skada beror 

på vår försumlighet eller underlåtenhet att fullgöra våra skyldigheter enligt detta Avtal). 

7.2 

Med förbehåll för klausul 7.5 Nedan skall Zipcar inte vara ansvarigt gentemot medlem eller någon 

tredje part för personskada eller dödsfall som inträffar vid användning av ett Zipcar-fordon. 

7.3 

Med förbehåll för klausul 7.5 nedan har Zipcar inget ansvar i förhållande till en medlem under, eller i 

samband med, detta Avtal, oavsett om det rör sig om skadestånd (inklusive försumlighet), avtalsbrott, 

felaktig uppgifter eller annat för: 

a. 

Förlust eller skada som medlemmen lidit till följd av eventuella krav från tredje part, såvida inte sådan 

förlust eller skada som uppstått beror på vår försummelse eller underlåtenhet att fullgöra våra 

skyldigheter enligt detta Avtal; 

b. 

Förlust eller skada som uppstått av medlemmen som härrör från eller i samband med antingen (i) 

bokning, leverans, användning eller användning av ett Zipcar-fordon eller (ii) eventuella 

fordonstillbehör, oavsett om den levereras av Zipcar eller av en medlem (bagagehållare, cykelställ, 
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barnstolar och liknande - medlemmen ansvarar för säker installation av sådana tillbehör och måste 

kontrollera tillståndet för sådana tillbehör före varje användning), såvida inte sådan förlust eller skada 

som uppstår beror på vår försumlighet eller underlåtenhet att fullgöra våra skyldigheter enligt detta 

Avtal eller 

c. 

Förlust av vinst, intäkt, goodwill, affärsmöjlighet eller förväntade besparingar som medlemmen lidit, 

även om det är förutsebart eller om Zipcar har informerats om möjligheten till sådana förluster. 

7.4 

Med förbehåll för klausul 7.5 nedan, skall Zipcars totala sammanlagda ansvar under eller i samband 

med detta Avtal, oavsett om det föreligger skadestånd (inklusive försummelse), avtalsbrott, felaktig 

information eller annat: 

a. 

för egendomsförlust eller skada (inklusive eventuell tredje parts egendom), inte överskrida fem 

miljoner SEK (SEK 5m); och 

b. 

för all annan förlust eller skada, inte överstiga ett belopp som motsvarar det sammanlagda 

medlemskapet och avgifterna för att använda fordonet som betalats av medlemmen under en tolv 

(12) månaders-period före det första datum då den händelse som orsakade skulden inträffade. 

7.5 

Ingenting i detta Avtal skall begränsa eller utesluta Zipcars ansvar för personskada eller dödsfall som 

uppstår på grund av Zipcars vårdslöshet eller vårdslöshet hos Zipcars anställda, ombud eller 

underleverantörer, för bedrägeri eller bedräglig förvrängning eller där det strider mot lag att utesluta 

eller begränsa, eller försöka utesluta eller begränsa sitt ansvar. 

7.6 

Zipcars eventuella ansvarsskyldighet inom klausul 7.5 kommer inte att beaktas vid bedömningen av 

huruvida de ekonomiska gränserna i klausul 7.4 har uppnåtts. 

8. 

Diverse bestämmelser 

8.1 

Genom att ansöka om medlemskap och bli Zipcar-medlem uttrycker och intygar medlemmen för 

Zipcar att medlemmen har fått alla förklaringar som medlemmen rimligen kan ha begärt avseende 

innehållet i detta Avtal, inklusive alla bilagor, och att medlemmen noga har granskat och förstår 

medlemmens åtaganden och skyldigheter enligt Avtalet. Medlemmen bekräftar också att medlemmen 

har granskat och förstått Zipcars Integritetspolicy och bekräftar att all information som lämnas av eller 

samlas in från eller om medlemmen kan användas av Zipcar enligt villkoren i Integritetspolicy 

eftersom det kan ändras från tid till annan. 

8.2 

De rättigheter som beviljats medlemmen enligt detta Avtal kan inte överlåtas, helt eller delvis. 

Eventuella försök att överföra detta Avtal utan skriftligt medgivande från Zipcar skall vara ogiltiga och 

utan betydelse. 

8.3 

Zipcar kan överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till en medlem av Avis Budget 

Group. Zipcar kommer alltid att meddela medlemmen skriftligen om detta händer och kommer att se 

http://members.zipcar.co.uk/site/privacy
http://members.zipcar.co.uk/site/privacy
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till att överföringen inte påverkar medlemmens rättigheter enligt detta Avtal. Om du är missnöjd med 

överföringen kan du kontakta oss via e-post eller telefon för att avsluta Avtalet inom fjorton (14) dagar 

efter att Zipcar informerat om det och vi betalar tillbaka eventuella inbetalningar du gjort i förskott för 

tjänster som inte tillhandahålls. 

8.4 

Ingen försening eller försummelse från Zipcar att utöva någon rättighet eller befogenhet som uppstår 

på grund av medlemmens bristande efterlevnad eller försummelse med avseende på något av 

villkoren i detta Avtal skall inverka på sådan rättighet eller befogenhet eller tolkas som ett upphävande 

där av. Varje rättighet, villkor eller överenskommelse som Zipcar avsäger sig och som skall utföras av 

medlemmen skall inte betraktas som upphävning eller avsägelse av någon föregående eller 

efterföljande överträdelse av rättigheten, villkoret eller överenskommelsen eller av annan rättighet, 

villkor eller överenskommelse häri. Om inte annat anges skall alla gottgörelser som föreskrivs i detta 

Avtal vara kumulativa och i tillägg till, och inte ersätta, andra gottgörelser som tillfaller någon av 

parterna enligt lag, allmän praxis eller på annat sätt. 

8.5 

Om någon eller någon term, bestämmelse, överenskommelse eller villkor i detta Avtal befinns vara 

ogiltig(-t) eller ogenomförbar(-t) av någon anledning, gäller övriga bestämmelser med full kraft och 

verkan, som om detta Avtal hade genomförts med den ogiltiga delen borttagen. Parterna godkänner 

vidare att den ogiltiga bestämmelsen ersätts med en giltig bestämmelse som närmast motsvarar den 

ogiltiga bestämmelsens avsikt och ekonomiska effekt. 

8.6 

En person som inte är part i detta Avtal har enligt Avtalslagen inte rätt att verkställa något av Avtalets 

villkor. Detta påverkar dock inte någon tredje parts rättighet eller gottgörelse som finns eller är 

tillgänglig oberoende av denna lag. 

8.7 

Detta Avtal regleras av gällande svensk lag. Alla tvister enligt nedan skall lösas i svensk allmän 

domstol. Parterna godkänner härmed sådana domstolars exklusiva behörighet och avstår från att 

hävda annan domstol eller annat rättsområde. 

8.8 

Alla meddelanden som medlemmen efterfrågar eller mottar skall anses ha lämnats skriftligen i 

tillräcklig utsträckning om e-post eller post används till medlemmen på den e-postadress eller 

postadress som har lämnats till Zipcar i medlemmens slutförda ansökan eller som har uppdaterats av 

medlemmen och finns lagrad hos Zipcar. Eventuella meddelanden eller kommunikation som krävs 

eller ges till Zipcar skall vara skriftliga och det anses vara tillräckligt om de skickas med 

rekommenderad post enligt följande: 

Sweden Rent a Car AB (Zipcar Sweden)  

Org.nummer: 556102-2822 

Adress: Löfströms Allé 7 

172 66 Sundbyberg, Sverige 

 

Varje meddelande som skickas genom en skrivelse skall anses ha mottagits den fjärde arbetsdagen 

efter det att den postades. 

 


