
DESSA REGLER OCH VILLKOR GÄLLDE TILL OCH 
MED 24 OKTOBER, 2016. FÖR AKTUELLA REGLER, 
SE NEDAN. 

VILLKOR 
 

De nya villkoren träder i kraft 15e oktober 2016. För aktuella villkor, se nedan.. 
De villkor som anges nedan kallas för “Guld-villkor”. Guld-villkoren är de villkor som gäller för 
(a) medlemsregistrering i Hertz Gold Plus Rewards, som ibland även kallas för “Programmet” 
(“Avtalsvillkoren för medlemsregistrering”) och (b) hyra av fordon inom ramen för Programmet 
(“Hyresvillkoren för Gold Plus Rewards") för personer som registrerar sig för och deltar i Hertz Gold Plus 
Rewards. 
 
Genom att delta i Programmet godkänner du de nu gällande Guld-villkoren och du är införstådd med att 
din medlemsregistrering och ditt deltagande i Programmet styrs och regleras av Guld-villkoren. Du kan få 
en kopia av Guld-villkoren genom att kontakta Hertz på telefonnummer + 1 888 999 4900 eller genom att 
skriva till Hertz på adress The Hertz Corporation, 5601 N.W. Expressway, Oklahoma City, OK 73132, 
USA. 
Du accepterar och godkänner att du är bunden av nämnda Guld-villkor genom att klicka på “accepterar” 
eller genom att använda någon annan tillämplig metod för elektroniskt godkännande som är kopplad till 
dessa Villkor eller genom att du bokar eller hyr en bil med användning av ditt guldmedlemsnummer. 
 
E-MEDGIVANDE.Per det datum du läser det här stycket intygar du för Hertz att din hård- och mjukvara 
uppfyller kraven för att få åtkomst till, ta emot och lagra elektroniska uppgifter och e-post. Du kan få en 
papperskopia av dessa Villkor genom att ringa +1 888 999 4900. Du kan återkalla ditt medgivande till 
elektronisk leverans av Villkoren genom att ringa +1 888 999 4900. Observera att om du återkallar ditt 
medgivande till att ta emot elektroniska uppgifter finns det en risk att du inte får dina hyrestjänster på 
avsedd nivå eller att din bokning kan komma att avbokas av Hertz. Du kan uppdatera dina 
kontaktuppgifter genom att ringa +1 888 999 4900 eller logga in på “Mitt konto” och uppdatera “Min profil”. 
Genom att klicka på “Jag accepterar” eller en liknande knapp som avser dessa Villkor så godkänner du 
både Guld-villkoren och att ansökan om medlemsregistrering och bokning av hyrbil görs med elektronisk 
signatur. 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
DEL I. AVTALSVILLKOR FÖR ANSÖKAN OM MEDLEMSREGISTRERING 
DEL II. HYRESVILLKOR FÖR HERTZ GOLD PLUS REWARDS 
 
A. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ALLA UTHYRNINGAR INOM HERTZ GOLD 
PLUS REWARDS 
B. VILLKOR FÖR UTHYRNINGAR I USA OCH KANADA 
C. VILLKOR FÖR UTHYRNINGAR I EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA 
(EMEA) 
D. VILLKOR FÖR UTHYRNINGAR I AUSTRALIEN 
E. VILLKOR FÖR UTHYRNINGAR I NYA ZEELAND 
F. KOMPLETTERANDE VILLKOR FÖR FÖRETAGS- OCH RESEBYRÅKONTON 
G. REGLER OCH VILLKOR GILTIGA FÖRE DEN 24 OKTOBER, 2016. 
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DEL I. AVTALSVILLKOR FÖR ANSÖKAN OM MEDLEMSREGISTRERING 

1 . Du har tagit del av och läst och förstått och du accepterar och godkänner de villkor, tillkännagivanden 
och meddelanden som finns i denna Del I (“Avtalsvillkoren för medlemsansökan) som gäller för 
medlemsregistrering i Hertz Gold Plus Rewards (“Programmet”) och för hyra inom Programmet på de 
platser där Programmet är tillgängligt. Från den 1 juni 2016 finns Programtjänster i USA, Kanada, stora 
delar av Europa, Israel, Sydafrika, Australien och Nya Zeeland. Ditt formulär för ansökan om 
medlemsregistrering utgör tillsammans med dessa Avtalsvillkor för ansökan om medlemsregistrering ditt 
avtal för deltagande i Programmet och det kallas sammantaget för ditt “Avtal om medlemsregistrering”. 
Du har också tagit del av och läst och förstått och du accepterar och godkänner de villkor som anges 
nedan under rubriken Del II, inklusive “Del II. Allmänna bestämmelser för alla uthyrningar inom Hertz Gold 
Plus Rewards” (de “Allmänna bestämmelserna”), “Del II. B. Villkor för uthyrningar i USA och Kanada” (de 
“Nordamerikanska bestämmelserna”), "Del II. C. Villkor för uthyrningar i Europa, Mellanöstern och Afrika 
("EMEA-bestämmelserna"), "Del II. D. Villkor för uthyrningar i Australien”, “Del II. E. Villkor för uthyrningar 
i Nya Zeeland” samt “Del II. F. Kompletterande villkor för företags- och resebyråkonton” (alla villkor som 
anges under respektive rubrik kallas gemensamt för “Hyresvillkoren”). Om du vill ändra några av de val 
du har gjort i formuläret för ansökan om medlemsregistrering kan du göra det på det sätt som anges i 
avsnitt 2 nedan. 
 
2. När du lämnar ditt samtycke erbjuder du dig att ingå avtal med det Hertzföretag som har angetts på 
formuläret för ansökan om medlemsregistrering (“Medlemsföretaget”). Medlemsföretaget förbehåller sig 
rätten att inte acceptera ditt erbjudande utan att behöva lämna någon förklaring. Om ditt erbjudande 
accepteras får du ett meddelande om att ditt erbjudande har accepterats av Medlemsföretaget. Du kan 
när som helst ändra ditt avtal om medlemsregistrering genom att uppdatera informationen eller ändra de 
val du gjort i ansökningsformuläret antingen via ett skriftligt meddelande till Medlemsföretaget eller via 
Hertz webbplats, http://www.hertz.se Ditt Avtal om medlemsregistrering, inklusive eventuella förändringar 
som du gjort i det, kallas din “Medlemsregistrering” för berörda länder som omfattas av avtalet. Om det 
erbjudande att ingå avtal som du gör när du lämnar ditt samtycke, accepteras av Medlemsföretaget så 
ersätter det avtalet alla tidigare avtal om medlemsregistrering som du har ingått och som har accepterats 
av Hertz för tiden före det nu aktuella avtalet för berörda länder. Den information som lämnas på 
ansökningsformuläret är frivillig. Dock förbehåller sig Medlemsföretaget rätten att avvisa ditt erbjudande 
att ingå avtal med Medlemsföretaget om du inte lämnar all information som begärs eller av något annat 
skäl. Se de Allmänna bestämmelserna för information om hur dina personuppgifter används. 
 
3. När du hyr en personbil (exklusive last- och skåpbilar) men inklusive fordonstillbehör för aktuella fordon 
(en “Bil”) med användning av Programmet kallas det Hertzföretag eller licenstagare som tillhandahåller 
Bilen för “Uthyrningsföretaget”. Din Medlemsregistrering utgör, tillsammans de uthyrningsvillkor som 
gäller i det land där uthyrningen påbörjas (inklusive eventuella ändringar i villkoren som 
Medlemsföretaget från tid till annan har gjort enligt vad som föreskrivs i nämnda villkor) och den 
hyressammanställning eller det hyresavtal du får i din hand inklusive övriga dokument du undertecknat 
vid hyrestidens inledning, det avtal som reglerar hyresförhållandet mellan dig och Medlemsföretaget. 
Specificering av Uthyrningsföretag för varje enskild biluthyrning framgår av hyresdokumentet/avtalet för 
aktuell biluthyrning. Medlems- och Uthyrningsföretaget kallas gemensamt för “Hertz”, “vi” eller “oss”. 
 
4. Tillgängliga tjänster inom Programmet kan komma att ändras på vissa platser. Bokningar inom ramen 
för Hertz Gold Plus Rewards måste göras minst två (2) timmar före uthyrningens början. 
 
5. Du intygar att den information som du har lämnat i din ansökan om medlemsregistrering är sann, 
korrekt och fullständig. Dina val av tilläggstjänster i din ansökan (där sådana finns tillgängliga) och val av 
biltyp (förutsatt att önskat fordon finns tillgängligt vid bokningen) gäller för samtliga hyrbilsbokningar du 
gör inom ramen för Programmet. Dock har du möjlighet att ändra dina val för en viss uthyrning vid 
uthyrningens början och du kan välja en annan biltyp när du gör din bokning. OBS: För uthyrningar på 
vissa platser kan det hända att vissa tilläggstjänster inte finns tillgängliga enligt vad du kan ha angett i 
samband med en förhandsbokning. I så fall kan hyresdokumentet/avtalet ange att du har avstått från 
sådana tjänster även om du i din ansökan uttryckligen önskat dem. Det är möjligt att du kan köpa sådana 
tjänster vid uthyrningens början även om de inte var tillgängliga vid förhandsbokningen. 
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6. Du ger Hertz rätten att debitera samtliga dina kostnader för bilhyra inom ramen för Gold Plus Rewards 
på det konto-, kredit-eller betalkort som är först i listan i din ansökan om medlemsregistrering (med 
förbehåll för hur en sådan lista från tid till annan kan komma att ändras på det sätt som anges i avsnitt 2 
ovan) och som har den kontotäckning som, beroende på situationen, kan krävas för att få hyra på den 
aktuella platsen. 
 
7. Du lovar att omgående meddela Medlemsföretaget om ditt Hertz Gold Plus Rewards-kort, Hertz-
kreditkort, #1-klubbnummer eller något annat av de kontokort som du har listat i din ansökan om 
medlemsregistrering har kommit bort, blivit stulet eller avaktiverats eller om du misstänker att något av 
dem används utan din tillåtelse. Du förstår mot bakgrund av Programmets speciella karaktär att denna 
skyldighet är en viktig angelägenhet. 
 
8. Du kan när som helst under året skriftligen meddela Medlemsföretaget att du vill avsluta ditt 
medlemskap i Gold Plus Rewards. Hertz förbehåller sig rätten att när som helst och av vilken anledning 
som helst och utan föregående meddelande säga upp eller tillfälligt stänga av ditt medlemskap. 
 
9. Hertz kan utifrån angivna kriterier eller utan kriterier, välja att uppgradera dig till Platinamedlemskap. 
Om du inte begär att bli borttagen från Platinaprogrammet inom 30 dagar efter det att du har fått 
meddelande om uppgraderingen eller använder ditt Platinamedlemsnummer för att boka eller hyra en bil, 
ska du anses ha samtyckt till de Platina-villkor som anges här. Guld-villkoren gäller fortfarande för alla 
Guld-uthyrningar och för ditt medlemskap i Gold Rewards-programmet. Om du har uppgraderats från 
Guld till Platina gäller alltjämt dina tidigare gjorda områdes- och landsspecifika val. Om du inte har gjort 
några val eller ansökt om medlemsregistrering för ett visst land eller område betyder det att du är 
Platinamedlem men att du inte har angett några val för ifrågavarande land eller region. Hertz kan utifrån 
angivna kriterier eller utan kriterier välja att nedgradera dig från Platina till Guld. Det kan finnas 
begränsningar för hur lång tid du kan vara Platinamedlem. Efter en nedgradering till Guldmedlemskap 
gäller aktuella Guld-villkor för ditt medlemskap och för bilhyror som görs med ditt Guldmedlemsnummer. 
 
10. För bosatta i USA: 
SKILJEDOMSREGEL 
DETTA AVTAL KRÄVER ATT TVISTER LÖSES GENOM SKILJEDOM ELLER SOM ETT 
SMÅMÅLSFÖRFARANDE OCH INTE SOM EN JURYRÄTTEGÅNG I DOMSTOL ELLER 
GRUPPTALAN. NÄR DU INGÅR AVTALET ACCEPTERAR DU SKILJEDOMSREGELN. Med 
undantag för krav på skadestånd för sakskada, personskada eller dödsfall, SKA ALLA TVISTER 
MELLAN OSS ENDAST LÖSAS GENOM SKILJEDOM ELLER SMÅMÅLSFÖRFARANDE. 
GRUPPTALAN I SKILJEDOMSTOL ELLER ALLMÄN DOMSTOL ÄR INTE TILLÅTNA. DU OCH 
HERTZ AVSÄGER ER RÄTTEN TILL JURYRÄTTEGÅNG ELLER DELTAGANDE I GRUPPTALAN 
SOM GRUPPREPRESENTANT ELLER GRUPPMEDLEM. Du och Hertz står fria att ta upp eventuella 
problem med statliga myndigheter. Denna skiljdomsregel har en bred tillämpning och inkluderar, 
utan någon begränsning, alla krav och yrkanden som har samband med förhållandet eller 
kommunikationen mellan oss vare sig dessa har sin grund i avtal, skadestånd utanför 
avtalsförhållande, lag, bedrägeri, oriktig framställning eller annan juridisk grund. 
Skiljedomsregeln regleras av bestämmelserna i Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 1 och följande. 
I varje skiljedomsförfarande enligt denna skiljdomsregel, ska alla frågor kunna lösas av 
skiljedomaren, inklusive fastställande av skiljedomstolens jurisdiktion, och skiljedomaren ska 
hantera alla invändningar vad gäller förekomsten, omfattningen eller giltigheten av denna 
skiljedomsregel. Skiljedomsförfarandet ska äga rum i det land där du har din faktureringsadress, 
om inget annat har avtalats. Den amerikanska skiljedomsföreningen ("AAA") ska handlägga 
samtliga skiljedomsförfaranden enligt gällande regler för skiljedomsförfaranden för konsumenter 
(”Reglerna”). Reglerna finns att tillgå på www.adr.org. Du eller Hertz kan inleda 
skiljedomsförfarandet genom att lämna en begäran om skiljedom till den andra parten (till Hertz, 
8501 Williams Road, Estero, FL 33928, Att: Skiljedom) med två kopior av begäran till AAA. Om ditt 
krav är ett lägre belopp än 10 000 USD ersätter Hertz dig för ansökningskostnaden till AAA. 
Skiljedomaren kan fatta beslut om föreläggande, liksom tillerkänna ett belopp men bara till förmån 
för den som har ansökt och i enlighet med anspråket. En skiljedom som tillerkänner ett belopp 
kan klandras i behörig domstol. Ett skiljedomsbeslut och en dom som bekräftar beslutet gäller 
bara för parterna i målet och kan inte tillämpas i något annat juridiskt mål utan endast för att 
verkställa den aktuella skiljedomen. Skiljedomaren får endast behandla en persons yrkande åt 

https://images.hertz.com/pdfs/2016_Platinum_Terms_and_Conditions_2.pdf


gången och får inte handlägga någon gemensam talan eller grupptalan. OM DU INTE 
GODKÄNNER NÄMNDA SKILJEDOMSREGEL MÅSTE DU SKRIFTLIGEN MEDDELA OSS INOM 30 
DAGAR EFTER DET ATT DU HAR TAGIT DEL AV AVTALET GENOM ATT E-POSTA OSS PÅ 
no.arbitration@Hertz.com ELLER SKRIVA TILL Hertz, 8501 Williams Road, Estero, FL 33928, USA. 
Att: Legal Department. Uppge då namn, adress, bokningens ID-nummer eller hyresavtalsnummer 
(om det finns) och ett tydligt uttalande om att du inte godkänner skiljedomsregeln. Om du tidigare 
har meddelat Hertz att du har valt bort skiljedomsförfarande, behöver du inte göra det på nytt. 
 
11. För bosatta i USA: Om en behörig domstol fastställer att skiljedomsregeln i avsnitt 10 ovan inte kan 
tillämpas, gäller följande: Beträffande din medlemsregistrering i Programmet (i motsats till den hyra som 
du kan ha genomfört inom Programmet) så accepterar du oåterkalleligt och villkorslöst att underkasta dig 
den lagstiftning som tillämpas i delstaten Florida. Du accepterar också att de delstatliga och federala 
domstolarna i Lee County i Florida ska ha jurisdiktion grundad på parterna i målet och du avstår från att 
motsätta dig denna regel. Om någon regel i din Medlemsregistrering eller i ett hyresavtal inom 
Programmet strider mot någon lag eller förordning i en jurisdiktion, ska regeln ändras så att den anses 
kunna gälla även i den jurisdiktionen och ska (i den utsträckning det medges enligt den lag som gäller 
där) anses vara förenlig med sådan lag. Om det inte går att ändra regeln, ska den anses vara upphävd, 
vilket inte ska anses påverka övriga delar i din medlemsregistrering eller i aktuellt hyresavtal inom 
Programmet, vilka ska fortsätta att gälla fullt ut. Om någon regel i din medlemsregistrering eller aktuellt 
avtal inom Programmet anses vara så allmänt hållen att den inte går att tillämpa i någon jurisdiktion, ska 
nämnda regel tolkas så att den ändå ska kunna tillämpas i den jurisdiktionen (i den utsträckning det 
medges enligt den lag som gäller där). 
 
12. FÖLJANDE INFORMATION GÄLLER DITT ANSVAR FÖR SKADA PÅ ELLER FÖRLUST AV EN 
BIL SOM DU HYR I USA ELLER KANADA MED ANVÄNDNING AV DITT GULDMEDLEMSKAP. MER 
DETALJERAD INFORMATION FINNS I PARAGRAF 4 I DE NORDAMERIKANSKA VILLKOREN. MED 
UNDANTAG FÖR VAD SOM FRAMGÅR I PARAGRAF 4 I DE NORDAMERIKANSKA VILLKOREN ÄR 
DU ANSVARIG FÖR SAMTLIGA SKADOR PÅ BILEN OAVSETT ORSAK OCH VEM SOM HAR 
ORSAKAT SKADAN. FÖR HYROR I USA OCH KANADA ERBJUDER HERTZ LDW. OM DU 
GODKÄNNER LDW, SOM INTE ÄR EN FÖRSÄKRING, KOMMER HERTZ INTE ATT HÅLLA DIG 
ANSVARIG FÖR SKADOR OCH FÖRLUSTER PÅ BILEN, DOCK MED TILLÄMPNING AV VISSA 
UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR SOM BESKRIVS I PARAGRAFERNA 4 (d), 4 (e) och 5 I DE 
NORDAMERIKANSKA VILLKOREN. I DELSTATER DÄR FÖRSÄLJNINGEN AV LDW ÄR REGLERAD 
GÄLLER DEN LAGEN FÖR DITT ANSVAR FÖR SKADOR OCH FÖRLUSTER PÅ BILEN. LDW 
FÖRUTSÄTTER ATT TILLÄGGSAVGIFT BETALAS. FRÅN DEN 1 JUNI 2016 ÄR AVGIFTEN FÖR 
LDW PÅ DE FLESTA PLATSER I USA MELLAN 9 USD OCH 99,99 USD FÖR VARJE HEL DAG 
ELLER DEL AV DAG BEROENDE PÅ VAL AV BIL OCH TILLVERKARENS REKOMMENDERADE 
PRIS FÖR BILEN. EN SÄRSKILD FÖRHÖJD LDW-AVGIFT UTGÅR FÖR VARJE HEL DAG ELLER 
DEL AV DAG FÖR VISSA LYXBILAR. I KANADA ÄR AVGIFTEN MELLAN 8 OCH 38,99 CAN$ 
BEROENDE PÅ BILKLASS OCH OM DET FINNS AVDRAGSMÖJLIGHET. EN SÄRSKILD HÖGRE 
LDW TAS UT FÖR VISSA LYXBILAR. ALLA AVGIFTER KAN ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE 
MEDDELANDE. DIN (ELLER DEN BEHÖRIGA FÖRARENS) FÖRSÄKRING TÄCKER HELA ELLER 
DELAR AV DITT (ELLER DEN BEHÖRIGA FÖRARENS) EKONOMISKA ANSVAR FÖR SKADA PÅ 
ELLER FÖRLUST AV BILEN. 
13. OBS: MOT EN EXTRA KOSTNAD KAN DU ENLIGT AVTALET KÖPA EN SKADEFÖRSÄKRING 
SOM TÄCKER DITT ANSVAR FÖR SKADOR PÅ HYRBILEN. DU BÖR NOGA ÖVERVÄGA OM DU 
SKA KÖPA NÄMNDA FÖRSÄKRING OM DU HAR ETT FÖRSÄKRINGSSKYDD FÖR 
TRAFIKOLYCKOR GENOM DITT KREDITKORT ELLER OM DU KAN ANVÄNDA 
FÖRSÄKRINGSSKYDDET FÖR DIN EGEN BIL. INNAN DU BESLUTAR DIG FÖR ATT KÖPA DEN 
ERBJUDNA SKADEFÖRSÄKRINGEN BÖR DU KONTROLLERA OM DU KAN ANVÄNDA DIN EGEN 
FÖRSÄKRING OCH VILKEN SJÄLVRISK SOM I SÅ FALL KAN VARA TILLÄMPLIG. DU BÖR 
OCKSÅ KONTROLLERA OM DET FINNS ETT SKYDD GENOM DET KREDITKORT SOM DU 
ANVÄNDER FÖR BILHYRAN ELLER OM DET KAN FINNAS NÅGOT ANNAT FÖRSÄKRINGSSKYDD 
OCH VAD DE VILLKOREN I SÅ FALL SÄGER. KÖP AV SKADEFÖRSÄKRING ÄR INTE 
OBLIGATORISKT OCH DU HAR RÄTT ATT AVVISA ERBJUDANDET. 
14. HERTZ ERBJUDANDE OM FÖRSÄKRINGSSKYDD KAN KOMMA ATT INNEBÄRA ATT 
FÖRSÄKRINGSSKYDDET BLIR DUBBELT, OM HYRESTAGAREN REDAN HAR EN PRIVAT 
BILFÖRSÄKRING ELLER ANNAN FÖRSÄKRING. ETT KÖP AV SÅDANT FÖRSÄKRINGSSKYDD ÄR 
INTE KRAV FÖR ATT FÅ HYRA BIL. 



15. VARNING: FÖR UTHYRNINGAR I DISTRICT OF COLUMBIA: DEN SOM INTE ÅTERLÄMNAR EN 
BIL ENLIGT VILLKOREN I HYRESAVTALET KAN DÖMAS TILL UPP TILL 3 ÅRS FÄNGELSE. 
 
16. Såvida hyrestagaren inte väljer att avstå från den måste en hyrestagare i Miami-Dade county 
vara utrustad med en officiellt godkänd besökskarta. Den finns på alla Hertz uthyrningsställen i 
Dade county. Varje hyrestagare måste antingen bekräfta mottagande av kartan eller välja att avstå 
från den. Genom att lämna ditt samtycke avstår du härmed från att utrustas med den aktuella 
kartan. 
 
17. OBS: OM DU HAR ETT KROCKSKYDD I DIN EGEN BILFÖRSÄKRING SOM ÄR UTSTÄLLD I 
LOUISIANA, SÅ AVSER DITT KROCKSKYDD AUTOMATISKT HYRFORDON ENLIGT R.S. 22: 1296. 
ÄVEN OM DU INTE HAR BILFÖRSÄKRING I LOUISIANA ÄR DET INTE OBLIGATORISKT MED 
SKADEFÖRSÄKRING FÖR HYRBIL OCH DET GÅR ATT AVSTÅ IFRÅN DEN. DETTA AVTAL HAR 
ETT ERBJUDANDE OM EN SKADEFÖRSÄKRING MOT EN EXTRA KOSTNAD SOM TÄCKER DITT 
ANSVAR FÖR SKADOR PÅ FORDONET. INNAN DU BESTÄMMER DIG FÖR 
SKADEFÖRSÄKRINGEN BÖR DU ÖVERVÄGA OM DIN VANLIGA BILFÖRSÄKRING ERBJUDER 
ETT SKYDD FÖR SKADOR PÅ HYRBILEN OCH HUR STORT SJÄLVRISKBELOPPET ÄR I SÅDANT 
FÖRSÄKRINGSSKYDD. 
18. Enligt lagarna i delstaten Minnesota måste en personbilsförsäkring (1) skydda den uthyrda 
bilen mot skada och förlust av fordonet och (2) utvidga försäkringen så att den täcker ekonomiska 
förluster, självriskeliminering och skydd för oförsäkrade och underförsäkrade hyrestagare. Ett 
köp av kostnadsreducering eller liknande produkt som finns tillgängligt i Avtalet om 
medlemsregistrering är alltså inte nödvändigt. Dessutom är ett köp av en extra ansvarsförsäkring 
inte nödvändigt om din bilförsäkring har tecknats i Minnesota, såvida du inte vill ha ett skydd som 
går utöver det belopp som anges i ditt avtal om personbilsförsäkring. 
 
19. MEDDELANDE TILL BOSATTA I TEXAS OM KOSTNADSREDUCERING MOT EN EXTRA AVGIFT 
ERBJUDER HYRESAVTALET EN EXTRA KOSTNADSREDUCERING SOM SKA TÄCKA HELA 
ELLER DELAR AV DITT ANSVAR FÖR SKADA ELLER FÖRLUST PÅ BILEN. INNAN DU 
BESTÄMMER DIG FÖR KOSTNADSREDUCERINGEN BÖR DU ÖVERVÄGA OM DIN EGEN 
BILFÖRSÄKRING ELLER DITT KREDITKORTSAVTAL TILLHANDAHÅLLER SKYDD MOT SKADA 
OCH FÖRLUST PÅ HYRBIL OCH BEDÖMA HUR STORT SJÄLVRISKBELOPPET ÄR I DIN EGEN 
FÖRSÄKRING. ATT KÖPA KOSTNADSREDUCERING ÄR INTE OBLIGATORISKT. 
KOSTNADSREDUCERINGEN ÄR INGEN FÖRSÄKRING. 
I SAMBAND MED BILHYROR I EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA (EMEA) erbjuder Hertz ett 
antal extratjänster mot en ytterligare avgift per dag. Om du väljer Stöldskydd (TP) kan det 
begränsa ditt ansvar för skada och förlust på bilen inklusive dess delar och tillbehör som har 
drabbats av stöld, försök till stöld eller skadegörelse mot en fast och ej förhandlingsbar självrisk 
som anges i hyressammanställningen. Om du väljer Kostnadsreducering vid vagnskada (CDW) så 
begränsar den ditt ansvar för skada på och förlust av bilen, dess tillbehör och delar som inte 
härrör från stöld, försök till stöld och skadegörelse, till en oundviklig självrisk för varje separat 
incident enligt vad som anges i hyressammanställningen. Som ett alternativ till TP och CDW kan 
du välja Storolycksskydd (SC), som inte finns tillgängligt i vissa länder för uthyrningar som hänför 
sig till vissa CDP-nummer. Du får då fördelarna med både CDW och TP och ditt ansvar för 
självrisken elimineras då helt. Om du väljer SC och det inte finns tillgängligt för din bilhyra får du i 
förekommande fall Själriskeliminering vid storolycka (SCDW) och TP. Om inte SCDW heller finns 
tillgänglig får du CDW och TP. Om du får SCDW, får du fördelarna med CDW och ditt ansvar för 
självrisken i CDW elimineras då helt (medan en självrisk kan kvarstå för TP). FÖRDELARNA MED 
TP, CDW, SCDW OCH SC KAN UPPHÄVAS FÖR EN VISS BILUTHYRNING OM DU ANVÄNDER 
BILEN PÅ ETT SÄTT SOM INTE ÄR TILLÅTET ENLIGT PARAGRAFERNA 2 OCH 5 I EMEA-
VILLKOREN ELLER OM DU ELLER DEN BEHÖRIGE FÖRAREN HAR ORSAKAT SKADAN ELLER 
STÖLDEN AVSIKTLIGT ELLER GROVT OAKTSAMT. Innan du bestämmer dig för att köpa TP 
och/eller CDW eller SC bör du överväga om du har någon annan försäkring som erbjuder ett 
skydd för förlust och skada på bilen och hur de villkoren är utformade (inklusive vilka 
begränsningar och självrisker de har). Personförsäkring/personolycksfallsförsäkring (PI/PAI) finns 
att tillgå mot en extra daglig kostnad och den ger vissa ersättningsförmåner för dig och dina 
passagerare vid en dödsolycka. Beroende på i vilket land bilhyran inleds kan PI/PAI också ge 
ersättningsförmåner vid varaktiga funktionshinder, vissa skador, vissa medicinska utgifter och 
kostnader i samband med akutsjukvård och/eller skada på eller stöld av personliga tillhörigheter 



(inklusive bagage) under hyrestiden. 
 
20. För uthyrningar i Australien, ska Hertz med tillämpning av ett antal undantag i hyresavtalet som har 
samband med termerna förbjuden användning, förbjudna personer och fullt ansvar för användning, 
ansvara för skador och förlust på bilen med undantag för de första 3 300 AUD (inklusive moms) av 
självrisken (ADE) eller något annat belopp som specificerats i hyresavtalet. Ytterligare självrisker på 2 
200 AUD (inklusive moms) kan gälla för skador efter en singelolycka och för vattenskador (andra skador 
än de som har uppkommit genom en total eller delvis nedsänkning i vatten) eller för någon annan summa 
som anges i hyresavtalet utöver ADE som anges i tilläggsvillkoren. Ett extra fullvärdesskydd (MAX) 
erbjuds för 34,90 AUD (inklusive moms) per hyresdag eller del av dag eller något annat belopp som 
anges i hyresavtalet. MAX innebär, med undantag för skador vid singelolyckor, vattenskador (som inte 
uppkommit genom en total eller delvis nedsänkning i vatten) eller om fordonet framförts av en obehörig 
förare, att ditt ansvar begränsas gentemot Hertz för skador som uppstår under hyresperioden till följd av 
uthyrningen eller din användning av bilen (inklusive däcks- och/eller vindrutetorkarskador) till det ADE-
belopp som anges i hyresavtalet. Tillkommande självrisker för singelolycka och vattenskada eller ditt 
ansvar om bilen körs av en icke behörig förare, kan inte reduceras genom att köpa MAX eller AER. Andra 
försäkringsalternativ för hyrestagaren kan finnas på platser som deltar i Programmet. För uthyrningar i 
Nya Zeeland, ansvarar du för de första 2 812,50 NZD (inklusive moms) för fordonsgrupperna B till F och 
3 375,00 NZD (inklusive moms) för fordonsgrupperna H till M eller andra belopp som anges i hyresavtalet 
för skada och förlust på bilen, som finns angivna i det försäkringsskydd som specificerats i artikel 10 i de 
villkor som reglerar Gold Plus Rewards-uthyrningar på Nya Zeeland. Detta gäller inte för skada och förlust 
till följd av brand eller stöld eller konvertering eller försök till stöld eller konvertering av fordonet. Nämnda 
ansvar kan reduceras till 0 NZD genom att köpa en extra Självriskeliminering som kostar 24,75 NZD 
(inklusive moms) per dag för fordonsgrupperna B till F och 28,12 NZD (inklusive moms) för 
fordonsgrupperna H till M. Hertz Nya Zeeland erbjuder Försäkringspaket för hyrestagare (PKG) som 
kombinerar AER med fördelarna med Personskadeförsäkring (PAI) och Skydd för personliga tillhörigheter 
(PEC). PKG erbjuds för 33,75 NZD (inklusive moms) per dag för fordonsgrupperna B till F och 37,12 NZD 
(inklusive moms) per dag för fordonsgrupperna H till M. Alla priser, självrisker och reducerade belopp 
anges per den 1 juni 2016 och de kan ändras utan föregående meddelande och kan variera 
beroende på pris och fordonsalternativ. Alla priser kan omfattas av tillägg för hämtning på 
flygplats eller administrativa avgifter på de platser som omfattas av Programmet. 
 
21. Följande gäller för bosatta i Australien: Du lämnar ditt medgivande till att Hertz inhämtar 
kreditupplysning från berörda kreditinstitut för att bedöma din ansökan om medlemsregistrering i 
Programmet och bedöma dina ansökningar om att få hyra bil hos Hertz och för att hantera dina bilhyror. 
Du samtycker också till att Hertz lämnar information om dig till kreditupplysningsföretag så att dessa kan 
göra en kreditbedömning av dig och så att kreditupplysningsföretagen kan upprätta eller lagra filer som 
innehåller information om dig. Informationen kan innehålla dina personuppgifter, att du har ansökt om 
medlemsregistrering i Programmet eller att du har ansökt om att få hyra eller har hyrt bilar av Hertz eller 
detaljer om betalningar du är skyldig Hertz som är mer än 60 dagar gamla och som blivit föremål för 
indrivning eller information om att du enligt Hertz uppfattning brutit allvarligt mot kreditbestämmelserna 
eller ställt ut checkar utan täckning för belopp på 100 AUD eller mer, som har nekats inlösen mer än en 
gång. Du tillåter också att Hertz utbyter information om dig med finansföretag som nämns i en 
kreditupplysning, eller som nämns i din ansökan om medlemsregistrering i Programmet, eller för att Hertz 
vill kunna bedöma dina ansökningar om att hyra bil hos Hertz, hantera dina bilhyror, meddela andra 
finansföretag om utebliven betalning eller utbyta information med andra finansföretag om dina 
fordonshyror hos Hertz där du brister i betalning hos nämnda finansföretag eller för att bedöma din 
kreditvärdighet. Det kan omfatta all sorts information om din kreditvärdighet, kreditrating, kredithistorik 
eller kreditförmåga som finansföretag får utbyta enligt gällande sekretesslagstiftning (Privacy Act). 
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De villkor som anges i denna del II. A. gäller för alla bokningar och uthyrningar du gör inom ramen för 
Programmet. 
För att hyra inom ramen för Programmet måste du vara registrerad för Programmet i det land där bilhyran 
påbörjas. I din bokning måste du ange ditt medlemsnummer i Programmet och bilhyran måste påbörjas 
på en plats där Programtjänsten finns tillgänglig. Alla byten av bilar som hyrs inom ramen för 
Programmet, samt förlängningar av hyresperioden som har godkänts av Hertz, ska också anses som 
uthyrningar inom Programmet. Lastbilar och skåpbilar ingår inte i Programmet. 
Uthyrningar som görs utanför Programmet styrs och regleras av de hyresvillkor som gäller vid det 
hyrbilskontor där uthyrningen äger rum, som du får del av när uthyrningen påbörjas (de är inte samma 
som dessa Hyresvillkor). Dock, om Hyresvillkoren vid det hyrbilskontor där uthyrningen påbörjas är 
mindre toleranta beträffande vilka personer som får hyra bil, jämfört med motsvarande villkor för hyra 
inom Programmet vid det aktuella hyrbilskontoret, så kan hyrestagare som har registrerats för hyra inom 
Programmet i det land där hyrbilskontoret är beläget ta del av de mer generösa villkoren även när de hyr 
en bil utanför Programmet. I fall då bilar hyrs i USA och Kanada av hyrestagare som har registrerats för 
hyra inom Programmet i nämnda länder kan hyrestagarens make/maka eller sambo köra bilen utan att 
behöva registrera sig som ytterligare behörig förare eller betala en avgift, dock förutsatt att han/hon är 
minst 25 år gammal och innehar körkort i en jurisdiktion som Hertz godkänner. 
När du hyr en personbil för privat bruk, inklusive alla dess delar (en “Bil”) med hjälp av Programmet (en 
“hyra inom Programmet”) kallas det Hertzföretag eller den licenstagare som tillhandahåller Bilen för 
“Uthyrningsföretaget”. När du hyr inom Programmet får du ett skriftligt dokument (kallat 
“Hyressammanställning” eller “Hyresavtal”) som närmare beskriver uthyrningen och anger vilket företag 
som är Uthyrningsföretag. Hyressammanställningen/Avtalet kan också innehålla annan information om 
hyra av bil i den jurisdiktion där bilhyran påbörjas. Det avtal som styr och reglerar en sådan uthyrning (det 
aktuella “Avtalet”) består av (i) de angivna Guld-villkoren, enligt den senaste lydelsen från Hertz enligt vad 
som anges i “Upphävande eller ändring av villkor” nedan, och (ii) Hyressammanställningen/Avtalet, samt 
(iii) eventuella ytterligare dokument som du kan behöva underteckna när du hyr bilen. Avtalet är ett avtal 
mellan dig å ena sidan och Uthyrningsföretaget å den andra. Med orden “Hertz”, “vi” och “oss” menas det 
Registrerande företaget och Uthyrningsföretaget. 
Om du hyr en bil inom ramen för Programmet och din Registrering innehåller ett rabattprogram över disk 
(CDP)-nummer och/eller du begär att en prisplan ska gälla ”vid förfrågan” för din bilhyra (kallas även att 
ange en “RQ-kod”) så kan villkoren i CDP-programmet och prisplanen ”vid förfrågan” komma att strida 
mot varandra eller mot någon annan information i din Registrering. (Till exempel kan din prisplan ”vid 
förfrågan” säga att planen ska vara en “totalprisplan” som innehåller en skadereducering medan du i din 
Registrering eller CDP anger att du avstår från skadereducering). I ett sådant fall ger du Hertz rätten att i 
bästa samförstånd lösa motsägelsen, förutsatt att motsägelsen nämns i Hyressammanställningen/Avtalet 
som du får vid uthyrningens början och Hertz roll i lösningen av densamma. Om du vill ändra några 
tilläggstjänster som beskrivs i Hyressammanställningen/Avtalet kan du meddela ditt beslut till Hertz 
representant i början av hyresperioden och be denne göra de ändringar du önskar. 
 
ÖVERLÅTELSE OCH DELEGERING 
Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter som medlem i Programmet eller dina rättigheter eller 
skyldigheter i något avtal som styr och reglerar någon hyra inom Programmet. Det Medlemsregistrerande 
företaget förbehåller sig rätten att genomföra sina skyldigheter enligt din medlemsregistrering och 
samtliga uthyrningar inom ramen för Programmet med hjälp av partnerföretag och licenstagare i länder 
där uthyrningarna påbörjas och du lämnar härmed ditt medgivande till att sådana partnerföretag eller 
licenstagare genom delegering får använda sig av någon eller samtliga av det Medlemsregistrerande 
företagets rättigheter i samband med sådana uthyrningar. 
 
UPPHÄVANDE ELLER ÄNDRING AV VILLKOR 
Inget villkor som finns intaget i något avtal som styr och reglerar någon hyra inom Programmet får 
upphävas eller ändras såvida det inte görs i skriftlig form och undertecknats av en uttryckligen 
befullmäktigad representant för Hertz. Såvida det inte framgår av dessa Hyresvillkor har 
bilhyresrepresentanter inte rätt att upphäva eller ändra något villkor i en hyra inom Programmet. Villkoren 
i angivna hyresvillkor eller i din medlemsregistrering kan revideras eller kompletteras från tid till annan av 
Hertz som meddelar dig om sådana förändringar. Det förutsätts att du tagit del av ett sådant meddelande 
om det har sänts till den adress som du har angett vid din Medlemsregistrering eller på annat sätt lämnat 
till Hertz. Om tillämplig lag tillåter att sådana meddelanden kan skickas med giltig verkan med 
elektroniska metoder (till exempel med e-post) som du har lämnat vid din Medlemsregistrering, ska det 



antas att du har tagit del av ett sådant meddelande som har skickats till den e-postadress som du har 
lämnat vid din Medlemsregistrering eller på annat sätt lämnat till Hertz. Om du fortsätter att vara medlem i 
Programmet eller hyr eller bokar bil inom ramen för Programmet efter det att regeländringar har trätt i 
kraft, anses du ha godkänt ändringarna. Nämnda hyresvillkor kan också ändras av Hertz från tid till annan 
utan föregående meddelande till dig om ändringen görs (i) för att förtydliga hyresvillkoren i något 
avseende, för att rätta eller komplettera någon regel i villkoren som är oförenlig med någon annan regel 
eller för att lägga till en regel vad gäller frågor och angelägenheter som har aktualiserats och som är 
förenlig med reglerna förutsatt att ändringen inte påverkar dig negativt, eller (ii) för att ändra, ta bort eller 
lägga till en regel i den utsträckning det behövs för att dessa Hyresvillkor ska vara förenliga med gällande 
lagstiftning. Nämnda Hyresvillkor, i senaste lydelse enligt Hertz kan på begäran erhållas från Hertz, 
genom att kontakta oss på telefon + 1-888-999-4900 eller genom att skriva till Hertz på adressen Hertz, 
5601 N.W. Expressway, Oklahoma City, OK 73132, USA och på vår webbplats http://www.hertz.se. 
Information om ändringar i hyresvillkoren och ändringar i kalifornisk lag om hyresavtal efter datumet för 
den senaste omskrivningen av hyresvillkoren lämnas efter skriftlig förfrågan till någon av adresserna som 
har angetts i meningen ovan. Informationen finns också tillgänglig på http://www.hertz.se. Du kan se 
hyresvillkoren med ovan nämnda ändringar på http://www.hertz.se genom att på ett enkelt sätt (a) logga 
in som medlem och sedan (b) klicka på “MITT KONTO” och sedan (c) klicka på “Villkor”. Du kan när du 
vill ändra dina val i din Medlemsregistrering vad gäller fordonsklass, tilläggstjänster och/eller 
kreditkortsinformation genom att skriva till det Medlemsregistrerande företaget eller gå in på vår 
webbplats. 
 
TILLÄMPLIG LAG 
Om behörig domstol anser att skiljedomsregeln i Guld-villkoren eller Hyresavtalet inte är tillämplig, eller 
om rätt jurisdiktion, som den beskrivs nedan, inte verkställer skiljedomar, ska följande paragrafer enligt 
“Tillämplig lag” gälla. 
Med avseende på varje hyra inom Programmet som du har ingått så börjar materiell rätt, i den jurisdiktion 
där uthyrningen påbörjas, att tillämpas, dock utan tillämpning av dess lagvalsregler. Du samtycker 
oåterkalleligt och villkorslöst till att underkasta dig den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i den 
jurisdiktionen. Vad gäller din Medlemsregistrering eller ditt medlemskap i Programmet gäller (till skillnad 
från uthyrning inom Programmet som du har ingått) att lagarna i den jurisdiktion där det 
Medlemsregistrerande företaget har sitt säte ska tillämpas och att du oåterkalleligt och villkorslöst 
underkastar dig den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i den jurisdiktionen. 
 
Om någon regel i din Medlemsregistrering eller i ett avtal som styr och reglerar hyra inom Programmet 
strider mot gällande lag eller föreskrift i en jurisdiktion, ska regeln anses anpassad till den jurisdiktionen 
(dock endast i den utsträckning som tillåts av lagen) och förenlig med nämnda lagar och föreskrifter eller, 
om en anpassning inte är möjlig, ska den upphöra att gälla, vilket inte ska påverka övriga delar av din 
Medlemsregistrering eller något annat avtal, som ska fortsätta att gälla fullt ut. Om någon regel anses så 
allmänt hållen att den inte kan verkställas i en jurisdiktion så ska regeln tolkas så att den ändå är 
tillräckligt tydlig för att kunna verkställas i en sådan jurisdiktion (endast i den utsträckning som tillåts av 
gällande rätt). 
DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH SAMTYCKER TILL ATT DET ÄR OLÄMPLIGT AV DIG ATT BEGÄRA 
STÄMNING BETRÄFFANDE DITT MEDLEMSKAP I PROGRAMMET ELLER NÅGON HYRA INOM 
PROGRAMMET MOT NÅGON ANNAN ENHET ÄN MEDLEMSFÖRETAGET ELLER, MED AVSEENDE 
PÅ EN VISS HYRA INOM PROGRAMMET, VEDERBÖRANDE UTHYRNINGSFÖRETAG SÅVIDA INTE 
ETT ANNAT FÖRETAG TILLHANDAHÅLLER ELLER UNDERLÄTTAR SÅDAN UTHYRNING. 
 
ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER 
Du bekräftar att du är medveten om att Hertz har en sekretesspolicy för hyreskunder (“Sekretesspolicyn”) 
som reglerar hur personuppgifter för kunder och potentiella kunder hos Hertz och dess dotterbolags 
biluthyrningsverksamhet ska behandlas. En fullständig kopia av Sekretesspolicyn finns på Hertz.com eller 
på följande länk: Sekretesspolicy. Du kan också få en kopia av Sekretesspolicy genom att skriva till 
ansvarig chef för sekretesstjänster (Privacy Services) på någon av de adresser som visas ovan. När du 
lämnar dina personuppgifter till Hertz tillåter du att uppgifter om dig insamlas och lagras samt att du har 
rätt att begränsa viss användning, vilket inkluderar att du har rätt att få åtkomst till och rätta sådana 
uppgifter. Du är medveten om datasäkerhetsrisker och samtycker till att vidta åtgärder för att hjälpa Hertz 
att skydda sådana uppgifter. Du accepterar att Hertz kan ändra i Sekretesspolicyn i framtiden. 
 

http://www.hertz.se/
http://www.hertz.se/
http://www.hertz.se/
https://www.hertz.se/rentacar/privacypolicy/index.jsp?targetPage=privacyPolicyView.jsp


TILLÄGGSTJÄNSTER 
Hertz tilläggstjänster kan när som helst och utan föregående meddelande upphöra eller ändras och de är 
även föremål för prisändringar och lokal tillgänglighet. Läs igenom Hyressammanställningen/Avtalet som 
du får vid varje hyresperiods början. Du kan välja olika tilläggstjänster bland de som anges i din 
Medlemsregistrering genom att konsultera en Hertzrepresentant om ditt beslut i början av en hyresperiod, 
så att Hertzrepresentanten kan ändra Hyressammanställningen/Avtalet så att de avspeglar dina val. 
 
BETALNINGAR TILL FÖRMEDLARE 
Om du hyr en bil via en resebyrå, Internetresebyrå, mäklare eller annan förmedlare som agerar för 
din räkning, kan Hertz betala kommission eller annan ersättning till förmedlaren som 
kompensation för dess arbete. Kompensationen kan delvis beräknas på de affärsvolymer som 
bokas hos Hertz. Vill du veta mer om sådana kompensationer, kan du kontakta förmedlaren. 
 
ELEKTRONISK LEVERANS AV BEKRÄFTELSER, TRANSAKTIONSUPPDATERINGAR, 
HYRESAVTAL OCH KVITTON 
När du lämnar din e-postadress till oss och deltar i Programmet tillåter du att få elektroniska 
meddelanden skickade till din e-postadress som du har registrerat hos Hertz eller annan e-postadress 
som du har lämnat senare.Du kan välja bort e-marknadsföring på hertz.com eller genom att klicka på 
“Avbeställ”-länken som finns i all e-postreklam. Om du avbeställer eller väljer bort så påverkar det 
marknadskommunikationen men inte verksamhets- eller transaktionsrelaterade meddelanden som du får 
som en del av hyran eller någon annan transaktion med Hertz. 
Du tillåter också att dina hyresavtal och kvitton på bokningar och uthyrningar som du har gjort mejlas till 
dig hellre än att du får dem på papper eller annan hårdkopia. 
 
 

DEL II. B. VILLKOR FÖR UTHYRNINGAR I USA OCH KANADA 
De villkor som anges i denna Del II. B. (de “Nordamerikanska villkoren”) gäller för samtliga uthyrningar 
inom Hertz Gold Plus Rewards i USA och Kanada. Alla hänvisningar i denna Del II. B. till numrerade 
paragrafer och underparagrafer avser dessa Nordamerikanska villkor. 
 
1. INNEBÖRDEN AV DETTA AVTAL 
Du får bara en tillfällig nyttjanderätt som låter dig använda Bilen på det sätt som är tillåtet enligt detta 
Avtal. Du är medveten om att bilen ägs av Hertz. Ingen annan än Hertz får överlåta bilen eller några 
rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal. Alla försök att överlåta eller hyra ut Bilen i andra hand av 
någon annan än Hertz är ogiltiga. Varken du eller några andra behöriga förare representerar Hertz. Ingen 
får lämna service på eller reparera Bilen utan föregående uttryckliga medgivande från Hertz. HERTZ 
LÄMNAR INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER INKLUSIVE NÅGON 
GARANTI VAD GÄLLER NYTTA OCH SÄLJBARHET ELLER ATT BILEN ÄR LÄMPAD FÖR ETT VISST 
SYFTE. 
 
2. VEM SOM FÅR KÖRA BILEN 
Endast du och följande personer får köra bilen med din tillåtelse, under förutsättning att de uppfyller 
kraven som anges i följande mening (“Behöriga förare”): Din maka/make, sambo (om du inte är gift), 
arbetsgivare, dina anställda och arbetskamrater inom ramen för sin anställning samt ytterligare personer 
som uppfyller kraven från Hertz och som undertecknar ett formulär för “Ytterligare Behöriga förare” i 
samband med uthyrningen. Med undantag för vad som sägs i denna mening måste alla Behöriga förare 
vara minst 21 år gamla och ha ett körkort som är utfärdat i ett land som Hertz kan acceptera. Avgifter kan 
förekomma för personer som inte har fyllt 25 år. För hyresperioder som påbörjas i Michigan och New York 
har personer mellan 18 och 24 år, som uppfyller Hertz övriga krav och som undertecknar ett formulär för 
Ytterligare Behöriga förare i samband med uthyrningen, rätt att vara Behöriga förare. Dock kan en avgift 
för underårig förare tas ut. Med undantag för parkering som görs av tjänsteperson eller i en nödsituation 
eller enligt vad som föreskrivs i lag, har inga andra personer rätt att köra bilen. I detta sammanhang ska 
“nödsituation” avse akuta omständigheter som enligt gällande lag i jurisdiktionen där den påstådda 
nödsituationen uppstod kan berättiga att bilen körs av en person som inte har körkort. Vad gäller 
personer som måste underteckna ett formulär för Ytterligare Behörig förare, kan andra krav gälla vid 



hyrestillfället, enligt Hertz godtyckliga bedömning och i den mån det tillåts enligt gällande lag kan Hertz 
även debitera en extra avgift för sådana personer. Med “sambo” avses en ogift person av samma eller 
motsatt kön som inte är din förälder, far- eller morförälder, syssling, barn, barnbarn, morbror, moster, 
svåger eller svägerska (antingen med blodsband eller adopterad), som bor stadigvarande på din adress 
och vars körkort visar samma adress som ditt körkort. Genom att köra bilen (oavsett om ett formulär fylls i 
för Ytterligare Behörig förare eller inte) anses en Behörig förare solidariskt ansvarig för dina skyldigheter 
enligt detta Avtal, både för Bilen och för andra skyldigheter som enligt Avtalet gäller för en Behörig förare 
av Bilen (till exempel skyldigheterna enligt paragraferna 9 och 10 (e)). 
 
3. ÅTERLÄMNING 
MED UNDANTAG FÖR NORMAL FÖRSLITNING, MÅSTE DU ÅTERLÄMNA BILEN TILL HERTZ I 
SAMMA SKICK SOM DEN HADE NÄR DU MOTTOG DEN. DU MÅSTE ÅTERLÄMNA BILEN TILL 
HERTZ PÅ DET DATUM SOM ANGES I HYRESSAMMANSTÄLLNINGEN ELLER TIDIGARE OM 
HERTZ BEGÄR DET. DU FÅR INTE I NÅGOT FALL BEHÅLLA BILEN MER ÄN TRETTIO (30) DAGAR (I 
NEW JERSEY, OHIO OCH SOUTH DAKOTA 28 DAGAR) SÅVIDA DET INTE HAR GODKÄNTS 
SKRIFTLIGEN AV HERTZ. EN ÅTERLÄMNINGSAVGIFT TILLÄMPAS FÖR ALLA FÖRÄNDRINGAR I 
ÅTERLÄMNINGSDATUM, TID OCH PLATS. OM DU ÅTERLÄMNAR BILEN FÖRE ELLER EFTER 
ANGIVET DATUM, TID OCH PLATS OCH FÖRSUMMAR DIN SKYLDIGHET ATT I TID MEDDELA 
HERTZ, KAN HERTZ DEBITERA EN SÄRSKILD ÅTERLÄMNINGSAVGIFT. BILEN ÄR FÖREMÅL FÖR 
DESSA VILLKOR ÄNDA TILLS DEN HAR INSPEKTERATS OCH GODKÄNTS AV HERTZ. OM DU 
LÄMNAR IN BILEN EFTER KONTORSTID GÄLLER FÖLJANDE: (A) DU ÄR ANSVARIG FÖR SKADOR 
PÅ BILEN FRAM TILLS HERTZ HAR GODKÄNT BILEN, DEN DAG HERTZ HÅLLER ÖPPET IGEN 
SAMT (B) TIDSDEBITERINGAR OCH AVGIFTER FÖR PAI/PEC OCH LIS OCH ANDRA AVGIFTER 
FÖR TILLÄGGSTJÄNSTER ELLER ANDRA AVGIFTER SOM ANGES I 
HYRESSAMMANSTÄLLNINGEN KAN FORTSÄTTA ATT DEBITERAS TILL DESS HERTZ ÅTER HAR 
KONTORSTID. OM DU INTE ÅTERLÄMNAR BILEN I RÄTT TID ENLIGT AVTALET ELLER EFTER DET 
ATT HERTZ HAR BEGÄRT ÅTERLÄMNING GENOM ETT BREV TILL DIN HEMADRESS SOM ANGES I 
DIN MEDLEMSREGISTRERING, ELLER TILL EN ANNAN ADRESS SOM HERTZ HAR TILLGÅNG TILL, 
KAN HERTZ PÅ DIN BEKOSTNAD HÄMTA BILEN VAR OCH NÄR DEN PÅTRÄFFAS. OM BILEN ÄR 
PARKERAD PÅ OTILLÅTET SÄTT ELLER UPPENBARLIGEN ÖVERGIVEN ELLER OM DEN HAR 
ANVÄNTS ELLER ERHÅLLITS PÅ ETT SÄTT SOM STRIDER MOT PARAGRAF 5 I DESSA 
NORDAMERIKANSKA VILLKOR, KAN HERTZ HÄMTA BILEN UTAN ATT BEGÄRA ÅTERLÄMNANDE. I 
DEN UTSTRÄCKNING DET TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG AVSTÅR DU FRÅN RÄTTEN ATT BLI HÖRD 
I ÄRENDET ELLER ATT BLI DELGIVEN ELLER ATT FÅ EN RÄTTSLIG PROCESS SOM EN 
FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT HERTZ SKA FÅ HÄMTA BILEN. BILEN KAN HA 
POSITIONSBESTÄMNINGSUTRUSTNING ELLER ANNAN TELEMATISK UTRUSTNING 
INSTALLERAD OCH EN SÄNDARE MED VARS HJÄLP HERTZ KAN SPÅRA ELLER PÅ ANNAT SÄTT 
HITTA BILEN OCH NÅGON SEKRETESS KAN INTE GARANTERAS. I DEN UTSTRÄCKNING DET 
TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG GER DU HERTZ RÄTT ATT ANVÄNDA SIG AV DEN TEKNIK SOM 
FINNS INSTALLERAD I BILEN INKLUSIVE ATT SPÅRA BILEN, ATT GÖRA BILEN OKÖRBAR OCH 
HJÄLPA TILL VID ÅTERTAGANDET AV BILEN. OM BILEN VID ÅTERLÄMNANDET ÄR SMUTSIGARE 
ÄN NORMALT KAN HERTZ DEBITERA DIG FÖR DE FAKTISKA KOSTNADERNA FÖR RENGÖRING 
AV BILEN. 
FÖR HYRESPERIODER SOM PÅBÖRJAS I ARIZONA KRÄVER LAGEN ATT DU SKA BEKRÄFTA ATT 
DU FÖRSTÅR ATT DET ÄR EN ÖVERTRÄDELSE AV BESTÄMMELSEN 13-1806 I ARIZONA OM 
BILEN INTE ÅTERLÄMNAS INOM 72 TIMMAR EFTER DET DATUM OCH DEN TID SOM FINNS 
ANGIVET I HYRESSAMMANSTÄLLNINGEN OCH ATT DU KAN FÅ BETALA BÖTER PÅ HÖGST 150 
000 USD OCH/ELLER DÖMAS TILL FÄNGELSE I 2 ÅR OCH TRE MÅNADER. GENOM ATT HYRA EN 
BIL INOM RAMEN FÖR PROGRAMMET EFTER DET ATT DU HAR TAGIT DEL AV DESSA 
NORDAMERIKANSKA VILLKOR BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR TAGIT EMOT OCH FÖRSTÅTT 
DETTA MEDDELANDE. 
FÖR UTHYRNINGAR I DISTRICT OF COLUMBIA, KRÄVS ENLIGT LAG ATT DU MEDDELAS 
FÖLJANDE: OM DU INTE ÅTERLÄMNAR EN HYRBIL ENLIGT DE NORDAMERKANSKA 
BESTÄMMELSERNA KAN DET MEDFÖRA UPP TILL TRE ÅR I FÄNGELSE. 
FÖR UTHYRNINGAR I KANADA GÄLLER FÖLJANDE: OM HERTZ EFTER 30 DAGAR INTE KAN 
ÅTERTA BILEN SKA BILEN ANSES OLAGLIGT KONVERTERAD TILL ANVÄNDNING AV DIG OCH 
HERTZ HAR DÅ RÄTT ATT ÅTGÄRDA STÖLDEN AV BILEN. DU AVSTÅR HÄRMED FRÅN ALLA 
RÄTTIGHETER ATT ÖVERKLAGA HERTZ ÅTGÄRDER FÖR ATT ÅTERTA EN BIL SOM DU 
OLAGLIGEN BEHÅLLIT. 



 
4. DITT ANSVAR FÖR SKADA PÅ ELLER FÖRLUST AV BILEN OCH SKADEFÖRSÄKRING 
a. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ANGES NEDAN ANSVARAR DU FÖR SAMTLIGA SKADOR PÅ 
OCH FÖRLUSTER AV BILEN SOM HAR UPPKOMMIT AV NÅGON ANLEDNING SOM, INKLUDERAT 
MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, KROCK, VÄLTNING, STÖLD, VANDALISM, JORDBÄVNING, BRAND, 
ÖVERSVÄMNING, HAGEL ELLER ANDRA NATURFENOMEN OAVSETT SKULD. 
b. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ANGES NEDAN KAN DITT ANSVAR INTE ÖVERSTIGA BILENS 
MARKNADSVÄRDE I DETALJHANDELN ELLER DESS PROGRAMVÄRDE VID ETT ÅTERKÖP AV 
TILLVERKAREN VID DEN TIDPUNKT DÅ BILEN FÖRSVANN ELLER SKADADES, (DET HÖGSTA AV 
OVAN NÄMNDA VÄRDEN GÄLLER), MED AVRÄKNING FÖR DESS RESTVÄRDE PLUS FAKTISKA 
AVGIFTER FÖR BOGSERING, FÖRVARINGS- OCH BESLAGTAGNING SAMT FÖR 
VÄRDEMINSKNING AV BILEN ENLIGT HERTZ GODTYCKLIGA BEDÖMNING, INKLUSIVE EN 
SERVICEAVGIFT OCH EN AVGIFT FÖR UTEBLIVEN ANVÄNDNING OAVSETT HUR 
HYRBILSFLOTTAN ANVÄNDS. ENLIGT VAD SOM ALLMÄNT SÄGS I PARAGRAF 6 KAN HERTZ, I 
DEN MÅN DET TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG, DEBITERA EN ELLER FLERA VOUCHERS ELLER 
KVITTON FRÅN DITT KONTO-, KREDIT- ELLER BETALKORT FÖR DESSA FÖRLUSTER, INKLUSIVE 
ANDRA TILLÄMPLIGA AVGIFTER I SAMBAND MED ELLER EFTER UTHYRNINGEN. 
c. DITT ANSVAR FÖR SKADA PÅ GRUND AV STÖLD OCH LIKNANDE BEGRÄNSAS ENLIGT LAG I 
VISSA JURISDIKTIONER. FRÅN DEN 1 JUNI 2016 GÄLLER FÖLJANDE BEGRÄNSNINGAR. OM DE 
LAGAR SOM INNEHÅLLER DESSA BESTÄMMELSER SKULLE UPPHÄVAS, SKA REGLERNA I 
UNDERPARAGRAFERNA 4(a) OCH 4(b) GÄLLA UTAN SÅDANA BEGRÄNSNINGAR. 
1. FÖR HYRESPERIODER SOM PÅBÖRJAS I KALIFORNIEN GÄLLER FÖLJANDE: (A) DU ÄR 
ENDAST ANSVARIG FÖR SKADA PÅ OCH FÖRLUST AV BILEN PÅ GRUND AV KROCK, VÄLTNING, 
STÖLD ELLER VANDALISM, (B) DITT ANSVAR FÖR SKADA OCH FÖRLUST KAN ALDRIG 
ÖVERSTIGA BILENS SKÄLIGA MARKNADSVÄRDE VID DET TILLFÄLLE DÅ DEN FÖRSVANN ELLER 
SKADADES PLUS FAKTISKA KOSTNADER FÖR BOGSERING, FÖRVARING OCH BESLAGTAGNING 
SAMT EN ADMINISTRATIV AVGIFT, (C) DITT ANSVAR FÖR SKADA PÅ OCH FÖRLUST AV BILEN 
FÖR VANDALISM SOM INTE HAR SAMBAND MED STÖLD AV BILEN KAN INTE ÖVERSTIGA 500 
USD OCH (D) DU ANSVARAR INTE FÖR SKADA PÅ OCH FÖRLUST AV BILEN PÅ GRUND AV 
STÖLD, FÖRUTOM OM SKADAN ELLER STÖLDEN HÄRRÖR FRÅN ATT DU ELLER EN BEHÖRIG 
FÖRARE HAR UNDERLÅTIT ATT UPPTRÄDA MED TILLBÖRLIG AKTSAMHET. 
2. FÖR HYRESPERIODER SOM PÅBÖRJAS I ILLINOIS GÄLLER FÖLJANDE: DITT ANSVAR FÖR 
SKADA PÅ OCH FÖRLUST AV EN BIL MED EN MSRP PÅ HÖGST 50 000 USD AV ANDRA ORSAKER 
ÄN STÖLD FRAM TILL MAJ 31 2016 KAN INTE ÖVERSTIGA 17 000 USD. DENNA BEGRÄNSNING 
KOMMER ATT ÖKA MED 500 USD PER ÅR FRÅN OCH MED DEN 1 JUNI 2016. DITT ANSVAR FÖR 
STÖLD SKA INTE ÖVERSTIGA 2 000 USD SÅVIDA DET INTE GÅR ATT VISA ATT DU ELLER EN 
BEHÖRIG FÖRARE HAR UNDERLÅTIT ATT VISA TILLRÄCKLIG OMSORG OM FORDONET ELLER 
SJÄLVA BEGICK STÖLDEN ELLER MEDVERKADE TILL DEN. FÖR EN BIL MED EN MSRP PÅ MER 
ÄN 50 000 USD GÄLLER FÖLJANDE: DITT ANSVAR FÖR SKADA PÅ OCH FÖRLUST AV BILEN, AV 
ANDRA ORSAKER ÄN STÖLD OCH ÄVEN FÖR STÖLD FRAM TILL OCH MED 30 SEPTEMBER 2016, 
SKA INTE ÖVERSTIGA 40 000 USD. DENNA BEGRÄNSNING KOMMER ATT ÖKA MED 2 500 USD 
PER ÅR FRÅN OCH MED DEN 1 OKTOBER 2016. 
3. FÖR UTHYRNINGAR I INDIANA GÄLLER FÖLJANDE: DU ANSVARAR ENBART FÖR (1) SKADA PÅ 
ELLER FÖRLUST AV BILEN UPP TILL DESS MARKNADSVÄRDE, PÅ GRUND AV KOLLISION, STÖLD 
ELLER VANDALISM OCH (2) FÖRLUST AV BILENS ANVÄNDNING OM DU HAR ORSAKAT EN 
SKADA OCH (3) FAKTISKA KOSTNADER FÖR BOGSERING, FÖRVARING OCH BESLAGTAGNING 
SOM HERTZ HAR BETALAT OM DU ÄR ANSVARIG FÖR SKADAN, OCH (4) ADMINISTRATIV 
AVGIFT. 
4. FÖR UTHYRNINGAR I NEVADA GÄLLER FÖLJANDE: (A) DITT ANSVAR FÖR SKADA PÅ OCH 
FÖRLUST AV BILEN KAN INTE ÖVERSTIGA BILENS MARKNADSVÄRDE VID TIDPUNKTEN DÅ 
BILEN FÖRSVANN ELLER SKADADES PLUS FAKTISKA KOSTNADER FÖR BOGSERING, 
FÖRVARING OCH BESLAGTAGNING SAMT EN ADMINISTRATIV AVGIFT OCH EN RIMLIG AVGIFT 
FÖR UTEBLIVEN ANVÄNDNING, (B) DITT ANSVAR FÖR SKADA PÅ BILEN OCH UTEBLIVEN 
ANVÄNDNING AV BILEN SOM BEROR PÅ VANDALISM SOM INTE HAR SAMBAND MED STÖLD AV 
BILEN OCH SOM INTE HAR ORSAKATS AV DIG BEGRÄNSAS TILL HÖGST 2 500 USD, (C) DU 
ANSVARAR INTE FÖR SKADA PÅ OCH FÖRLUST AV BILEN PÅ GRUND AV VANDALISM ELLER 
STÖLD OM DU KAN VISA ATT DU HAR HAFT TÄNDNINGSNYCKELN I DIN BESITTNING ELLER ATT 
NYCKELN INTE FANNS I BILEN VID STÖLDTILLFÄLLET OCH DU GÖR POLISANMÄLAN INOM 24 
TIMMAR EFTER DET ATT DU HAR FÅTT KÄNNEDOM OM STÖLDEN OCH DU SAMARBETAR MED 



POLISEN OCH HERTZ GENOM ATT LÄMNA INFORMATION OM STÖLDEN OCH VARKEN DU ELLER 
ANNAN BEHÖRIG FÖRARE BEGICK STÖLDEN ELLER MEDVERKADE TILL DEN. 
5. FÖR HYRESPERIODER SOM PÅBÖRJAS I NEW YORK GÄLLER FÖLJANDE (A) DITT ANSVAR 
FÖR SKADA OCH FÖRLUST PÅ BILEN FÅR INTE ÖVERSTIGA (1) DEN FAKTISKA OCH RIMLIGA 
KOSTNAD SOM HERTZ HAR BETALAT FÖR ATT REPARERA BILEN ELLER SKULLE HA FÅTT 
BETALA OM BILEN HADE REPARERATS, VILKET SKALL AVSPEGLA DE RABATTER, PRISAVDRAG 
ELLER JÄMKNINGAR SOM HERTZ HAR TILLGÅNG TILL, ELLER (2) BILENS SKÄLIGA 
MARKNADSVÄRDE VID DEN TIDPUNKT DÅ BILEN FÖRSVANN ELLER SKADADES, MED AVDRAG 
FÖR NETTOINTÄKT VID AVYTTRING. MED “FAKTISKA OCH RIMLIGA KOSTNADER” AVSES 
KOSTNADEN FÖR REPARATIONEN MED AVDRAG FÖR RABATTER SOM HERTZ HAR FÅTT FRÅN 
BILREPARATÖREN INKLUSIVE KOSTNADER FÖR BOGSERING, FÖRVARING OCH 
BESLAGTAGNING. (B) DU ANSVARAR INTE FÖR SKADESTÅND SOM HAR DRABBAT HERTZ FÖR 
UTEBLIVEN ANVÄNDNING AV BILEN ELLER FÖR ADMINISTRATIVA AVGIFTER ELLER BELOPP 
SOM HERTZ KAN ÅTERKRÄVA FRÅN TREDJE PART. (C) DU ANSVARAR INTE FÖR MEKANISKA 
SKADOR PÅ BILEN SOM INTE HAR SAMBAND MED EN OLYCKA ELLER SOM KAN FÖRVÄNTAS 
VID EN NORMAL ANVÄNDNING AV BILEN, FÖRUTOM FALL DÅ DET GÅR ATT VISA ATT DU ELLER 
DEN BEHÖRIGA FÖRAREN HAR UPPTRÄTT VÅRDSLÖST OCH FÖRSUMLIGT. (D) DU ANSVARAR 
INTE FÖR FÖRLUST PÅ GRUND AV STÖLD AV BILEN FÖRUTOM I FALL DÅ DET GÅR ATT VISA 
ATT DU ELLER DEN BEHÖRIGA FÖRAREN INTE HAR VISAT TILLRÄCKLIG OMSORG ELLER 
SJÄLVA HAR UTFÖRT STÖLDEN ELLR MEDVERKAT TILL DEN. (E) OM BILEN ÅTERLÄMNAS I 
SKADAT SKICK SÅ MÅSTE DU ELLER DEN BEHÖRIGA FÖRAREN ELLER DENNES 
FÖRSÄKRINGSBOLAG INOM 72 TIMMAR EFTER ÅTERLÄMNANDET MEDDELA HERTZ ATT NI 
ÖNSKAR INSPEKTERA DEN SKADADE BILEN OCH. OM SÅ INTE SKER UPPHÄVS RÄTTEN ATT 
INSPEKTERA BILEN. EN INSPEKTION MÅSTE SLUTFÖRAS INOM 7 DAGAR FRÅN DATUMET FÖR 
BILENS ÅTERLÄMNANDE. OM HERTZ BEDÖMER ATT BILEN ÄR EN FULLSTÄNDIG FÖRLUST OCH 
ÄR ATT BETRAKTA SOM SKROT SKA NÄMNDA 72-TIMMARSPERIOD INTE GÄLLA. DU OCH DEN 
BEHÖRIGA FÖRAREN OCH DENNES FÖRSÄKRINGSBOLAG SKA I SÅ FALL INOM 10 
ARBETSDAGAR, SOM RÄKNAS FRÅN MOTTAGANDET AV ETT MEDDELANDE FRÅN HERTZ OM 
DIN ELLER DEN BEHÖRIGA FÖRARENS SKYLDIGHET, INSPEKTERA OCH UPPRÄTTA OCH TILL 
HERTZ RETURNERA EN FULLSTÄNDIG OCH NOGGRANN RAPPORT OM OLYCKAN SOM 
BESKRIVER DE FYSISKA OCH/ELLER MEKANISKA SKADORNA. 
6. FÖR HYRESPERIODER SOM PÅBÖRJAS I WISCONSIN GÄLLER FÖLJANDE: (A) DU ANSVARAR 
INTE FÖR NÅGON SKADA PÅ BILEN FÖRUTOM OM SKADAN (X) HAR INTRÄFFAT VID EN 
BILOLYCKA UNDER TID DÅ BILEN OMFATTAS AV AVTALET ELLER OM SKADAN (Y) AVSIKTLIGT 
HAR ORSAKATS AV DIG ELLER UPPKOMMIT TILL FÖLJD AV VÅRDSLÖST ELLER HÄNSYNSLÖST 
BETEENDE AV DIG ELLER PÅ DEN BEHÖRIGA FÖRARENS SIDA, OCH (B) DITT ANSVAR SKA INTE 
ÖVERSTIGA BILENS MARKNADSVÄRDE OMEDELBART INNAN OLYCKAN INTRÄFFADE, MINUS 
DESS RESTVÄRDE PLUS FAKTISKA KOSTNADER FÖR BOGSERINGS OCH FÖRVARING UNDER 
HÖGST 2 DAGAR. 
DITT ANSVAR KAN OCKSÅ BEGRÄNSAS I ANDRA JURISDIKTIONER. 
d. OM DU HAR KÖPT DEN FRIVILLIGA SKADEFÖRSÄKRINGEN (“LDW”), SOM INTE ÄR EN 
FÖRSÄKRING, KOMMER INTE HERTZ ATT HÅLLA DIG ANSVARIG FÖR SKADA OCH FÖRLUST PÅ 
BILEN MED UNDANTAG FÖR VAD SOM SÄGS I UNDERPARAGRAF 4 (e) NEDAN. I DE 
JURISDIKTIONER DÄR FÖRSÄLJNING AV LDW ÄR REGLERAD ELLER FÖRBJUDEN SKA DEN 
LAGEN STYRA OCH REGLERA DITT ANSVAR FÖR SKADA PÅ OCH FÖRLUST AV BILEN. FRÅN 
DEN 1 JUNI 2016 ÄR LDW SOM HAR KÖPTS FÖR HYRESPERIODER INOM PROGRAMMET INTE 
FÖREMÅL FÖR SJÄLVRISK. LDW ÄR FÖREMÅL FÖR SJÄLVRISK VID HYRA I KANADA. I 
FRAMTIDEN KAN SJÄLVRISKBELOPP KOMMA ATT INFÖRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE 
OCH FÖRÄNDRAS FRÅN TID TILL ANNAN ENLIGT VAD GÄLLANDE LAG TILLÅTER, MEN BARA OM 
SJÄLVRISKBELOPPEN HAR ANTECKNATS I HYRESSAMMANSTÄLLNINGEN FÖR AKTUELLA 
UTHYRNINGAR. 
EN EXTRA AVGIFT TAS UT FÖR LDW. FRÅN DEN 1 JUNI 2016 GÄLLER ATT DEN HÖGSTA 
AVGIFTEN FÖR LDW PÅ DE FLESTA AV HERTZ HYRBILSKONTOR ÄR 89,99 USD FÖR VARJE HEL 
ELLER DEL AV HYRESDAG I USA (32 846,35 USD PER ÅR) ELLER 38,99 CAD FÖR VARJE HEL 
ELLER DEL AV HYRESDAG I KANADA (14 231,35 CAD PER ÅR). DOCK TILLÄMPAS EN SÄRSKILD 
HÖGRE LDW PÅ HÖGST 99,99 USD SOM KAN TAS UT FÖR VARJE HEL ELLER DEL AV HYRESDAG 
I USA (HÖGST 36 496,35 USD PER ÅR) ELLER 38,99 CAD FÖR VARJE HEL ELLER DEL AV 
HYRESDAG I KANADA (14 231,35 CAD PER ÅR) FÖR HYRA AV VISSA LYXBILAR OCH DYRARE 
BILAR. ALLA AVGIFTER KAN ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. 



KÖP AV LDW ÄR INTE ETT KRAV FÖR ATT FÅ HYRA BIL OCH GÅR ATT AVSTÅ FRÅN. DIN EGEN 
(ELLER DEN BEHÖRIGA FÖRARENS) BILFÖRSÄKRING KAN TÄCKA HELA ELLER DELAR AV DITT 
EKONOMISKA ANSVAR FÖR SKADA PÅ OCH FÖRLUST AV BILEN. INNAN DU BESTÄMMER DIG 
FÖR ATT TECKNA LDW BÖR DU KONSULTERA DITT FÖRSÄKRINGSBOLAG OCH/ELLER LÄSA 
IGENOM VILLKOREN I DIN BILFÖRSÄKRING (OCH DEN BEHÖRIGA FÖRARENS MOTSVARANDE 
FÖRSÄKRING) FÖR ATT SE OM FÖRSÄKRINGEN TÄCKER KOSTNADER FÖR SKADA PÅ OCH 
FÖRLUST AV HYRBIL OCH I SÅDANT FALL HUR VILLKOREN OCH OMFATTNINGEN AV SKYDDET 
SER UT INKLUSIVE EVENTUELL SJÄLVRISK OCH ÖVRIGA BEGRÄNSNINGAR OCH MERBELOPP. 
DU BÖR OCKSÅ UNDERSÖKA OM FÖRSÄKRING VID BILHYRA FINNS I VILLKOREN FÖR DET 
KREDITKORT SOM ANVÄNDS FÖR ATT BETALA HYRAN ELLER OM DU HAR NÅGON ANNAN 
FÖRSÄKRING OCH I SÅ FALL HUR VILLKOREN OCH OMFATTNINGEN AV DEN FÖRSÄKRINGEN 
SER UT. 
FÖR HYRESPERIODER SOM PÅBÖRJAS I NEW YORK GÄLLER FÖLJANDE: FÖR 
HYRESPERIODER PÅ MER ÄN TVÅ DAGAR KAN DU AVSÄGA DIG LDW UTAN KOSTNAD INOM 24 
TIMMAR FRÅN HYRESTILLFÄLLET, FÖRUTSATT ATT DU PERSONLIGEN INSTÄLLER DIG MED 
BILEN VID VALFRITT HYRBILSKONTOR OCH FYLLER I ETT UPPSÄGNINGSFORMULÄR. OBS: MOT 
EN EXTRA AVGIFT ERBJUDER DETTA AVTAL ETT FRIVILLIGT SKYDD SOM TÄCKER DITT 
EKONOMISKA ANSVAR FÖR SKADA PÅ OCH FÖRLUST AV HYRBILEN. KÖPET AV ETT EXTRA 
SKYDD FÖR HYRBILEN ÄR FRIVILLIGT OCH GÅR ATT AVSTÅ IFRÅN. DU BÖR NOGA ÖVERVÄGA 
KÖPET AV DETTA SKYDD OM DU REDAN HAR ETT SKYDD MOT SKADOR PÅ HYRBIL I 
VILLKOREN FÖR DITT KREDITKORT ELLER I DIN ORDINARIE BILFÖRSÄKRING. INNAN DU 
BESTÄMMER DIG FÖR ATT KÖPA ETT EXTRA SKYDD FÖR HYRBILEN BÖR DU UNDERSÖKA OM 
DITT KREDITKORT ELLER DIN BILFÖRSÄKRING ERBJDER MOTSVARANDE SKYDD FÖR SKADA 
PÅ HYRBILEN OCH SJÄLVRISKBELOPPET I SÅDANT SKYDD. 
e. EN ANVÄNDNING AV BILEN PÅ ETT SÄTT SOM ÄR FÖRBJUDET ENLIGT PARAGRAF 5 I DESSA 
VILLKOR SKA I DEN UTSTRÄCKNING GÄLLANDE LAG MEDGER, OGILTIGFÖRKLARA 
SKADEFÖRSÄKRINGEN OCH HÅLLA DIG ANSVARIG FÖR SKADA ELLER FÖRLUST PÅ BILEN TILL 
FÖLJD AV DEN FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGEN. 
FÖR HYRESAVTAL SOM TECKNAS I KALIFORNIEN GÄLLER ATT DU, I DEN MÅN DU GODKÄNT EN 
SKADEFÖRSÄKRING, SÅ ÄR DEN OGILTIG OCH DU KOMMER BARA ATT HÅLLAS ANSVARIG FÖR 
SKADA ELLER FÖRLUST PÅ BILEN UNDER FÖLJANDE OMSTÄNDIGHETER: (i) ATT SKADAN 
ELLER FÖRLUSTEN UPPKOMMIT TILL FÖLJD AV (A) AVSIKTLIGT, UPPSÅTLIGT, HÄNSYNSLÖST 
ELLER VÅRDSLÖST BETEENDE AV DIG ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE, (B) ANVÄNDNING AV 
BILEN AV DIG ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE UNDER PÅVERKAN AV DROGER ELLER ALKOHOL 
ELLER VID ÖVERTRÄDELSE AV LAGSTIFTNINGEN I DEN STAT DÄR SKADAN ELLER FÖRLUSTEN 
INTRÄFFAT (I KALIFORNIEN MOTSVARAR GÄLLANDE LAG AVSNITT 23152 I KALIFORNIENS 
FORDONSLAGSTIFTNING), (C) DU ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE ANVÄNT BILEN FÖR ATT 
BOGSERA ELLER SKJUTA NÅGOT FRAMFÖR BILEN, ELLER (D) BILEN ANVÄNTS PÅ EN 
OASFALTERAD VÄG AV DIG ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE OM SKADAN ELLER FÖRLUSTEN ÄR 
EN DIREKT FÖLJD AV VÄGENS SKICK ELLER KÖRVILLKOREN; (ii) SKADAN ELLER FÖRLUSTEN 
UPPSTÅTT UNDER TID SOM BILEN (A) ANVÄNTS FÖR KOMMERSIELL UTHYRNING, (B) ANVÄNTS 
PÅ ETT SÄTT SOM KAN RUBRICERAS SOM ETT ALLVARLIGT BROTT, (C) ANVÄNTS I EN 
HASTIGHETSTEST ELLER HASTIGHETSTÄVLING ELLER ANNAN TÄVLING ELLER I 
ÖVNINGSKÖRNINGSVERKSAMHET, (D) ANVÄNTS AV EN ANNAN PERSON ÄN DU ELLER EN 
BEHÖRIG FÖRARE, ELLER (E) ANVÄNTS UTANFÖR USA ELLER KANADA, OM DU INTE FÖRST 
FÅTT ETT SÄRSKILT SKRIFTLIGT TILLSTÅND ATT GÖRA DET FRÅN HERTZ, ETT TILLSTÅND SOM 
KAN NEKAS AV HERTZ; ELLER (iii) OM DU ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE HAR (A) LÄMNAT FALSK 
OCH VILSELEDANDE INFORMATION TILL HERTZ ELLER (B) LÄMNAT FALSK INFORMATION SOM 
OM DEN VARIT SANN MEDFÖRT ATT HERTZ INTE SKULLE HA HYRT UT BILEN. 
FÖR HYRESAVTAL SOM TECKNAS I IOWA GÄLLER: I DEN MÅN DU GODKÄNT EN 
SKADEFÖRSÄKRING, SÅ ÄR DEN OGILTIG OCH DU KOMMER BARA ATT HÅLLAS ANSVARIG FÖR 
SKADA ELLER FÖRLUST PÅ BILEN UNDER FÖLJANDE OMSTÄNDIGHETER: 
(i) ATT SKADAN ELLER FÖRLUSTEN AVSIKTLIGT ORSAKATS AV DIG ELLER EN BEHÖRIG 
FÖRARE, ELLER ÄR ETT RESULTAT AV AVSIKTLIGT, UPPSÅTLIGT, HÄNSYNSLÖST ELLER 
VÅRDSLÖST BETEENDE FRÅN DIN ELLER EN BEHÖRIG FÖRARES SIDA; (ii) SKADAN ELLER 
FÖRLUSTEN UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV DIN ELLER BEHÖRIG FÖRARES ANVÄNDNING AV BILEN I 
BERUSAT TILLSTÅND ELLER UNDER INVERKAN AV ALKOHOL ELLER DROGER; (iii) SKADAN 
ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅTT NÄR DU ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE DELTAR I ETT RACE, EN 
TRÄNINGSAKTIVITET, EN TÄVLING ELLER VID ANVÄNDNING AV BILEN I OLAGLIGT SYFTE; (iv) 



UTHYRNINGSAVTALET ÄR BASERAT PÅ FALSK ELLER VILSELEDANDE INFORMATION SOM 
TILLHANDAHÅLLITS AV DIG ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE; (v) SKADAN ELLER FÖRLUSTEN 
ORSAKATS AV ANVÄNDNING AV BILEN ANNAT ÄN PÅ UNDERHÅLLNA, HÅRDA VÄGAR, 
INKLUSIVE PRIVATA UPPFARTER OCH PARKERINGSPLATSER; (vi) SKADAN ELLER FÖRLUSTEN 
UPPSTÅTT PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV BILEN I TRANSPORTSYFTE ELLER UTHYRD 
EGENDOM ELLER FÖR ATT SKJUTA ELLER BOGSERA NÅGOT; (vii) SKADAN ELLER FÖRLUSTEN 
UPPSTÅTT NÄR BILEN KÖRS AV EN FÖRARE ANNAT ÄN DU SJÄLV ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE; 
(viii) FÖRLUST ELLER SKADA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV BILEN UTANFÖR 
USA ELLER KANADA UTAN ATT FÖRST HA FÅTT ETT SPECIFIKT SKRIFTLIGT TILLSTÅND FRÅN 
HERTZ. DETTA TILLSTÅND KAN BEHÅLLAS I HERTZ EXKLUSIVA ÄGO; ELLER (ix) FÖRLUST 
ELLER SKADA SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV STÖLD SOM UPPSTÅTT MED DIN ELLER BEHÖRIG 
FÖRARES KÄNNEDOM ELLER DELTAGANDE, GENOM ATT BILEN LÄMNAS OÖVERVAKAD MED 
NYCKLARNA I. 
FÖR HYRESAVTAL SOM TECKNAS I MINNESOTA GÄLLER: I DEN MÅN DU GODKÄNT EN 
SKADEFÖRSÄKRING, SÅ ÄR DEN OGILTIG OCH DU KOMMER BARA ATT HÅLLAS ANSVARIG FÖR 
SKADA ELLER FÖRLUST PÅ BILEN UNDER FÖLJANDE OMSTÄNDIGHETER: (i) DU ELLER EN 
BEHÖRIG FÖRARE UPPTRÄDER AVSIKTLIGT VÅRDSLÖST, VILKET BLAND ANNAT KAN 
INKLUDERA: ICKE ANVÄNDNING AV SÄKERHETSBÄLTEN, ÖVERLASTNING, KÖRNING AV 
PERSONER ELLER HYRD EGENDOM, KÖRNING PÅ EJ ASFALTERADE VÄGAR, ELLER LÄMNANDE 
AV BILEN UTAN ATT TA UR NYCKLARNA ELLER STÄNGA OCH LÅSA ALLA DÖRRAR, 
FÖNSTERRUTOR ELLER BAGAGELUCKA OCH BILEN VANDALISERAS ELLER STJÄLS; (ii) SKADA 
ELLER FÖRLUST SOM ÄR ETT DIREKT RESULTAT AV ANVÄNDNING AV BILEN AV DIG ELLER EN 
BEHÖRIG FÖRARE I ETT OLAGLIGT BERUSAT TILLSTÅND ELLER UNDER PÅVERKAN AV 
ILLEGALA DROGER ENLIGT DEN LAGLIGA DEFINITIONEN I DEN STAT DÄR SKADAN ELLER 
FÖRLUSTEN UPPKOMMIT; (iii) SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅTT SOM EN DIREKT 
PÅFÖLJD AV ATT DU ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE BOGSERAT ELLER SKJUTIT NÅGOT 
FRAMFÖR BILEN; (iv) SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅTT NÄR BILEN ANVÄNTS FÖR 
KOMMERSIELL UTHYRNING; (v) SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅTT I SAMBAND MED ATT 
BILEN ANVÄNTS I ETT BROTTSLIGT SYFTE DÄR BILENS ANVÄNDNING AVGÖR OM DET KAN 
ANSES SOM BROTTSLIGT (FÖR ATT DETTA UNDANTAG SKA KUNNA GÄLLER, MÅSTE DEN 
BROTTSLIGA AKTIVITETEN KLASSAS SOM GROV BROTTSLIGHET ENLIGT LAGSTIFTNINGEN I 
DEN STAT DÄR DEN BROTTSLIGA AKTIVITETEN SKER); (vi) SKADAN ELLER FÖRLUSTEN 
UPPSTÅTT DÅ BILEN ÄR INVOLVERAD I EN FARTKONTROLL ELLER EN FARTTÄVLING ELLER 
FÖR ÖVNINGSKÖRNING; (vii) SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅTT NÄR BILEN ANVÄNTS 
UTANFÖR USA ELLER KANADA, OM DETTA INTE UTTRYCKLIGEN TILLÅTS INOM RAMEN FÖR 
DETTA AVTAL; (viii) SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅTT PÅ BILEN PÅ GRUND AV ATT DU 
TILLHANDAHÅLLIT VILSELEDANDE ELLER FALSK INFORMATION OCH HERTZ INTE SKULLE HA 
HYRT UT BILEN OM MAN FÅTT SANNINGSENLIG INFORMATION; ELLER (ix) SKADAN ELLER 
FÖRLUSTEN UPPSTÅTT DÅ BILEN ANVÄNTS AV EN OBEHÖRIG FÖRARE. 
FÖR HYRESAVTAL SOM TECKNAS I NEVADA GÄLLER: I DEN MÅN DU GODKÄNT EN 
SKADEFÖRSÄKRING, SÅ ÄR DEN OGILTIG OCH DU KOMMER BARA ATT HÅLLAS ANSVARIG FÖR 
SKADA ELLER FÖRLUST PÅ BILEN UNDER FÖLJANDE OMSTÄNDIGHETER: (i) SKADAN ELLER 
FÖRLUSTEN ÄR ETT RESULTAT AV (A) AVSIKTLIGT, UPPSÅTLIGT, HÄNSYNSLÖST ELLER 
VÅRDSLÖST BETEENDE AV DIG ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE, (B) ANVÄNDNING AV BILEN AV 
DIG ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE UNDER PÅVERKAN AV DROGER ELLER ALKOHOL ELLER VID 
ÖVERTRÄDELSE AV LAGSTIFTNINGEN I DEN STAT DÄR SKADAN ELLER FÖRLUSTEN 
INTRÄFFAR (I NEVADA MOTSVARAS GÄLLANDE LAG AV AVSNITT 484.379 I NEVADA REVISED 
STATUTES), (C) DU ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE ANVÄNDER BILEN FÖR ATT BOGSERA ELLER 
SKJUTA NÅGOT FRAMFÖR DEN, ELLER (D) ANVÄNDNING AV BILEN AV DIG ELLER AV EN 
BEHÖRIG FÖRARE PÅ EN OASFALTERAD VÄG OM SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅR SOM 
EN DIREKT PÅFÖLJD AV VÄGEN ELLER KÖRFÖRUTSÄTTNINGARNA; (ii) SKADAN ELLER 
FÖRLUSTEN UPPSTÅR NÄR BILEN (A) ANVÄNDS FÖR UTHYRNING, (B) ANVÄNDS PÅ ETT SÄTT 
SOM UTGÖR ETT BROTT, (C) ÄR INBLANDAD I EN HASTIGHETSMÄTNING ELLER EN 
FARTTÄVLING ELLER FÖR ÖVNINGSKÖRNING, (D) ANVÄNDS AV EN PERSON ANNAT ÄN DU 
SJÄLV ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE, ELLER (E) ANVÄNDS UTANFÖR USA ELLER KANADA, OM 
DU INTE FÖRST FÅTT ETT SPECIFIKT SKRIFTLIGT TILLSTÅND ATT GÖRA DET FRÅN HERTZ, 
VILKET KAN BEHÅLLAS I HERTZ ÄGO; ELLER (iii) OM DU ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE HAR 
FÖRSETT HERTZ MED BROTTSLIG INFORMATION ELLER TILLHANDAHÅLLIT FALSK 
INFORMATION OCH HERTZ INTE SKULLE HA HYRT UT BILEN OM HERTZ FÅTT SANNINGSENLIG 
INFORMATION. 



FÖR HYRESAVTAL SOM TECKNAS I NEW YORK GÄLLER: I DEN MÅN DU GODKÄNT EN 
SKADEFÖRSÄKRING, SÅ ÄR DEN OGILTIG OCH DU KOMMER BARA ATT HÅLLAS ANSVARIG FÖR 
SKADA ELLER FÖRLUST PÅ BILEN UNDER FÖLJANDE OMSTÄNDIGHETER: (i) ATT SKADAN 
ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV AVSIKTLIGT, UPPSÅTLIGT ELLER HÄNSYNSLÖST 
BETEENDE AV FÖRAREN; (ii) ATT SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV 
FÖRARENS ANVÄNDNING AV BILEN I BERUSAT TILLSTÅND ELLER PÅVERKAD AV ALKOHOL 
ELLER DROGER; (iii) ATT HERTZ INGÅTT EN UTHYRNINGSTRANSAKTION BASERAD PÅ 
BROTTSLIG ELLER MATERIELLT FELAKTIG INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLITS AV DIG 
ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE; (iv) ATT SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV 
ATT BILEN ANVÄNTS I SAMBAND MED UTFÖRANDE AV EN BROTTSLIG HANDLING ANNAT ÄN EN 
TRAFIKRELATERAD FÖRSEELSE; (v) ATT SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV 
ATT BILEN ANVÄNDS FÖR ATT TRANSPORTERA PERSONER ELLER HYRD EGENDOM, FÖR 
SKJUTNING ELLER BOGSERING AV NÅGOT, I EN HASTIGHETSTÄVLING UTANFÖR VÄGEN, 
ELLER FÖR ÖVNINGSKÖRNING; (vi) ATT SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV 
ATT BILEN ANVÄNTS AV EN PERSON ANNAT ÄN DU SJÄLV, EN BEHÖRIG FÖRARE, EN 
FÖRÄLDER ELLER ETT BARN TILL DIG ÖVER 18 ÅRS ÅLDER SOM ÄR PERMANENT BOSATT I 
SAMMA HUSHÅLL SOM DU, ELLER EN PARKERINGSVAKT ELLER EN ANSTÄLLD I ETT 
PARKERINGSHUS MOT ERSÄTTNING OCH INOM RAMEN FÖR EN NORMAL ANSTÄLLNING; (vii) 
SKADAN ELLER FÖRLUSTEN UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV BILEN UTANFÖR USA 
ELLER KANADA UTAN ATT DU FÖRST HAR FÅTT ETT SÄRSKILT SKRIFTLIGT TILLSTÅND FRÅN 
HERTZ, ETT TILLSTÅND SOM KAN NEKAS AV HERTZ; ELLER (viii) DU ELLER EN BEHÖRIG 
FÖRARE HAR INTE UPPFYLLER KRAVEN FÖR RAPPORTERING AV SKADA ELLER FÖRLUST I 
ENLIGHET MED VAD SOM ANGES I UNDERAVSNITT 5 I AVSNITT 396-z I LAGEN ”THE NEW YORK 
GENERAL BUSINESS”. 
f. DU KAN, I BÖRJAN AV EN UTHYRNINGSPERIOD, FÅ YTTERLIGARE INFORMATION SOM HAR 
BETYDELSE FÖR DITT BESLUT OM DU SKA KÖPA ELLER TACKA NEJ TILL EN 
SKADEFÖRSÄKRING I DEN JURISDIKTION DÄR HYRESAVTALET TECKNAS. DENNA 
YTTERLIGARE INFORMATION KAN FINNAS MED PÅ DITT UTHYRNINGSDOKUMENT SOM ETT 
SEPARAT MEDDELANDE. DU BÖR LÄSA DENNA INFORMATION NOGA INNAN 
UTHYRNINGSPERIODEN PÅBÖRJAS. OM DU TACKAT NEJ TILL SKADEFÖRSÄKRINGEN VID 
TIDPUNKTEN FÖR MEDLEMSREGISTRERING, KAN DU TROTS DETTA KÖPA EN 
SKADEFÖRSÄKRING FÖR EN SPECIFIK UTHYRNING GENOM ATT MEDDELA EN 
HERTZREPRESENTANT OM DITT BESLUT I BÖRJAN AV EN UTHYRNINGSPERIOD OCH BE 
REPRESENTANTEN ÄNDRA I DITT HYRESAVTAL SÅ ATT DITT VAL ÅTERSPEGLAS. OM DU 
LIKALEDES GODKÄNT EN SKADEFÖRSÄKRING I DIN MEDLEMSREGISTRERING, KAN DU VÄLJA 
ATT TACKA NEJ TILL SKADEFÖRSÄKRINGEN FÖR EN SPECIFIK UTHYRNING GENOM ATT FÅ ETT 
HYRESAVTAL FRÅN EN HERTZREPRESENTANT ÄNDRAT VID HYRESPERIODENS BÖRJAN. 
g. DU BEVILJAR HERTZ EN BEGRÄNSAD FULLMAKT FÖR ATT LÄGGA FRAM KRAV PÅ 
ERSÄTTNING FÖR SKADOR PÅ ELLER FÖRLUST AV BILEN TILL DITT FÖRSÄKRINGSBOLAG. FÖR 
UTHYRNINGAR SOM TECKNAS I NEW MEXIKO ELLER NEW YORK, OM DENNA 
FÖRSÄKRINGSTÄCKNING FINNS I DIN BILFÖRSÄKRINGSPOLICY, KAN DET ERFORDRAS ATT 
HERTZ SKICKAR EVENTUELLA ANSPRÅK TILL DITT FÖRSÄKRINGSBOLAG SOM DITT OMBUD. 
 
5. FÖRBJUDEN ANVÄNDNING AV BILEN 
VARKEN DU ELLER DIN BEHÖRIGA FÖRARE FÅR: 
a. BEVILJA NÅGON ANNAN ÄN DU ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE ATT FRAMFÖRA BILEN: 
b. AVSIKTLIGT FÖRSTÖRA, SKADA ELLER BIDRA TILL STÖLD AV BILEN; 
c. FÖRA IN ELLER FÖRSÖKA ATT FÖRA IN BILEN TILL MEXIKO ELLER ANNAN PLATS UTANFÖR 
USA ELLER KANADA, MED UNDANTAG AV DET SOM UTTRYCKLIGT BEVILJAS INOM RAMEN FÖR 
DETTA AVTAL; 
d. UPPVISA ETT MEDVETET VÅRDSLÖST BETEENDE SOM TILL EXEMPEL UNDERLÅTENHET ATT 
ANVÄNDA SÄKERHETSBÄLTEN, UNDERLÅTENHET ATT ANVÄNDA BARNSTOLAR ELLER ANDRA 
TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER AVSEENDE BARN, ANVÄNDNING I ÖVERBELASTAT SKICK, 
ANVÄNDNING UTANFÖR ASFALTERADE VÄGAR ELLER PÅ EJ UNDERHÅLLNA VÄGAR, LÄMNA 
BILEN UTAN UPPSIKT OCH UTAN ATT TA UR NYCKLARNA, ELLER UNDERLÅTELSE ATT STÄNGA 
OCH LÅSA ALLA DÖRRAR, BILRUTOR ELLER BAGAGELUCKA. 
e. ANVÄNDA ELLER TILLÅTA ATT NÅGON ANVÄNDER BILEN SOM: 



1. ÄR I ETT OLAGLIGT BERUSAT TILLSTÅND ELLER PÅVERKAD AV ALKOHOL, DROGER ELLER 
ANDRA ABSORBERADE ELEMENT SOM KAN HA EN NEGATIV INVERKAN PÅ EN PERSONS 
FÖRMÅGA ATT KÖRA SÄKERT; 
2. ANVÄNDER BILEN I ETT SYFTE SOM KAN RUBRICERAS SOM ETT BROTT, SOM TILL EXEMPEL 
ILLEGAL TRANSPORT AV PERSONER, DROGER ELLER SMUGGELGODS; 
3. BOGSERING ELLER PÅSKJUTNING AV NÅGOT; 
4. I ETT FARTTEST, FARTTÄVLING, RALLY, FARTUTHÅLLIGHETSTÄVLING ELLER 
DEMONSTRATION; 
5. I ÖVNINGSKÖRNINGSRELATERAD VERKSAMHET; 
6. FÖR ATT KÖRA PERSONER ELLER HYRD EGENDOM (t.ex. MOT EN AVGIFT ELLER EN 
KOSTNAD); 
7. OM BILEN ÅTKOMMITS FRÅN HERTZ GENOM BEDRÄGERI ELLER ORIKTIGT INTYGANDE; 
ELLER 
8. FÖR ATT FRAKTA RISKFYLLT MATERIAL I (ANNAT ÄN SEDVANLIGA KVANTITETER AV DET 
MATERIAL SOM ANVÄNDS FÖR DRIFT AV BILEN SOM LAGRATS I DE BEHÅLLARE SOM ÄR 
AVSEDDA FÖR DETTA SYFTE), SPRÄNGÄMNEN, BIOLOGISKT AKTIVA MATERIAL SOM UTGÖR EN 
RISK FÖR MÄNNISKORS HÄLSA ELLER RADIOAKTIVT MATERIAL, INKLUSIVE, MEN INTE 
BEGRÄNSAT TILL DET ENDAST, BIOLOGISKT AKTIVT ELLER RADIOAKTIVT MATERIAL FÖR 
FORSKNING, UTBILDNING, UTVECKLING ELLER INDUSTRIELLA ÄNDAMÅL, ELLER FÖR ÄNDAMÅL 
I ANSLUTNING TILL DESSA; 
f. FÖR UTHYRNING I HAWAII, ATT FÖRA ELLER FÖRSÖK ATT FÖRA BILEN UTANFÖR HAWAII; 
OCH 
g. FÖR UTHYRNINGAR I PUERTO RICO ELLER ST. THOMAS, ATT FÖRA BILEN ELLER FÖRSÖKA 
FÖRA DEN UTANFÖR DEN Ö DÄR HYRESAVTALET TECKNATS. ANVÄNDNING AV BILEN PÅ ETT 
SÄTT SOM FÖRBJUDITS I PUNKT 5: 
i. LEDER INOM RAMEN FÖR GÄLLANDE LAG TILL ATT DU FÖRLORAR FÖRMÅNEN KOPPLAD TILL 
BEGRÄNSNING AV DITT ANSVAR FÖR SKADA ELLER FÖRLUST PÅ BILEN, ÄVEN OM DU 
ACCEPTERAT SKADEFÖRSÄKRINGEN; 
ii. LEDER INOM RAMEN FÖR GÄLLANDE LAG TILL ATT DIN PERSONSKADEFÖRSÄKRING (“PAI”) 
OCH SKYDD FÖR PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER (“PEC”), ANSVARSFÖRSÄKRINGSTILLÄGG 
(“LIS”), SKYDD VID AKUT SJUKDOM (“ESP”) OCH ALLT ANSVARSSKYDD SOM TILLHANDAHÅLLS 
AV HERTZ INOM RAMEN FÖR DETTA AVTAL BLIR OGILTIGA; OCH 
iii. ÄR ETT BROTT MOT DETTA AVTAL, VILKET GÖR DIG INOM RAMEN FÖR GÄLLANDE LAG 
ANSVARIG FÖR FAKTISKA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR SOM ÅSAMKATS HERTZ GENOM DIN 
ÖVERTRÄDELSE UTÖVER TILLKOMMANDE RELATERADE KOSTNADER OCH ADVOKATARVODEN 
FÖR HERTZ. 
 
6. BETALNING AV AVGIFTER 
Du och alla andra personer, företag eller andra enheter till vilka du, med Hertz samtycke, betalar de 
kostnader som faktureras inom ramen för detta Avtal (”Kostnader”) är solidariskt och var för sig 
ansvarig/ansvariga för betalningen av alla kostnader. Om du önskar att kostnader ska faktureras till 
någon person, företag eller annan enhet, representerar du att du har tillstånd att göra det. Kostnader som 
inte betalas i tid inom ramen för bestämmelserna i detta Avtal är föremål för förseningsavgift. Du kan 
också få betala avgift för en check som används för betalning av kostnader och som returneras till Hertz i 
avvisat skick eller när kostnader för betalning med kreditkort/värdecheckar/presentkort inte godkänts av 
kortets utfärdare. 
Alla kostnader ska betalas vid hyresperiodens slut, kontant eller med kreditkort, kontantkort, kontokort 
eller annat betalsätt som godkänts av Hertz; särskilda regler kan emellertid gäller för uthyrningar som 
betalas med förbetalda checkar eller kuponger - se nedan. Du kan behöva presentera ett kredit-, kontant- 
eller kontokort i början av hyresperioden och samtycka till att Hertz fakturerar kostnaden för den aktuella 
hyrbilen. Genom att tillhandahålla en betalningsform, godkänner du att Hertz utför en kreditkontroll 
och/eller annan datakontroll som identifierar risken med att bevilja dig uthyrningen av bilen. Hertz kan 
neka dig att hyra bil baserat på denna information. Sparade värde/förbetalda/presentkort gäller inte, och 
ett kontokort kanske inte kvalificerar för uthyrning, men båda korttyperna kan användas för betalning vid 
återlämnandet av bilen. Kostnader som inte är kända för Hertz i slutet av hyresperioden ska betalas av 



dig eller av den person, det företag eller annan enhet som fakturerats för dessa kostnader, omgående 
efter fakturamottagandet eller vid fakturering av det första kredit-, kontant-, eller kontokort som angivits 
vid din Medlemsregistrering och som hade tillgänglig kredit eller kontotäckning vid tidpunkten för 
uthyrningen (eller mot det första kredit-, kontant-, eller kontokort som angivits vid din Medlemsregistrering 
och som hade tillräcklig(a) kredit eller tillgångar för att täcka samtliga kostnader vid tidpunkten för 
fakturering), även om kontanter, ett annat kredit-, kontant-, eller kontokort eller ett lagrat värde-
/förbetalt/presentkort används för att betala kostnaderna vid hyresperiodens slut. Bestämmelserna för 
betalning av kostnader genom användning av kredit-, kontant,- eller sparat värde/förbetalt/presentkort 
regleras av ditt Avtal med kortutfärdaren. DU TILLÅTER HERTZ ATT (1) VID TIDPUNKTEN FÖR 
UTHYRNINGEN, RESERVERA EN KREDIT MED, ELLER FÅ ETT GODKÄNNANDE FRÅN, 
UTFÄRDAREN AV DET FÖRSTA KREDIT-, KONTANT-, ELLER KONTOKORT SOM ANGIVITS I 
SAMBAND MED DIN MEDLEMSREGISTRERING SOM HAR TILLGÄNGLIG KREDIT ELLER 
KONTOTÄCKNING, INOM RAMEN FÖR ETT RIMLIGT BELOPP SOM ÖVERSKRIDER DE 
FÖRVÄNTADE KOSTNADERNA, EXKLUSIVE TILLÄMPLIGA RABATTER ELLER ERBJUDANDEN 
SOM GÄLLER VID TIDPUNKTEN FÖR ÅTERLÄMNANDET OCH (2) BEARBETA EN ELLER FLER 
VOUCHERS ELLER KVITTON MOT DETTA KORT (ELLER MOT DET FÖRSTA KORT SOM ANGETTS 
VID DIN MEDLEMSREGISTRERING OCH SOM HAR TILLRÄCKLIGT MED KREDIT ELLER 
KONTOTÄCKNING FÖR ATT TÄCKA SAMTLIGA KOSTNADER VID TIDPUNKTEN FÖR 
FAKTURERINGEN) FÖR FAKTISKA KOSTNADER (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DET 
ENDAST, KOSTNADER FÖR SKADOR PÅ BILEN, OM DET ÄR TILLÄMPLIGT ENLIGT LAG) I 
SAMBAND MED AVSLUTNINGEN AV HYRESPERIODEN. OM ETT KONTOKORT ANVISAS VID 
TIDPUNKTEN FÖR MEDLEMSREGISTRERING, ELLER ANVÄNDS FÖR EN HYRBIL, KAN HERTZ 
INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR ÖVERTRASSERINGSAVGIFTER, ELLER ANDRA FÖRLUSTER ELLER 
ANNAT ANSVAR SOM DU ÅDRAGIT DIG OM DITT KONTO ÖVERTRASSERATS EFTER DET ATT 
HERTZ FÅTT EN AUKTORISERING VID HYRESPERIODENS BÖRJAN, OM AUKTORISERINGEN 
ÖVERSKRIDER TOTALBELOPPET FÖR DE KOSTNADER SOM DU ÅDRAGIT DIG I ANSLUTNING 
TILL HYRESPERIODEN. DET KAN INTRÄFFA EN VISS TIDSFÖRDRÖJNING INNAN KOSTNADERNA 
DRAS FRÅN DITT KORT 
UTFÄRDAREN OCH TIDPUNKTEN DÅ KORTUTFÄRDAREN FRIGÖR BELOPPET. Hertz kan granska 
alla kostnader. Om fel upptäcks, får du betala de rätta kostnaderna. Om betalningen gjorts med kredit-, 
betal- eller kontokort, godkänner du att Hertz rättar kostnaderna hos kortutfärdaren. Hertz meddelar dig 
vid eventuell rättning. 
Hertz kan då och då utfärda förbetalda vouchers, kuponger eller krediter, antingen i form av dokument 
eller som poster i Hertz register ("Vouchers"), vilka kan användas som betalning för hyreskostnader inom 
ramen för de villkor som gäller för dessa vouchers. Du måste meddela Hertz när du gör bokningen om din 
avsikt att använda en voucher. Vouchers ska överlämnas i samband med att bilen återlämnas till Hertz. 
Kostnader som inte täcks av vouchern, inklusive kostnader för extratjänster som du valt i samband med 
din Medlemsregistrering, kommer att stämmas av mot det första kredit-, betal- eller kontokort som angivits 
i samband med din Medlemsregistrering utifrån tillgänglig kredit eller kontotäckning. Hertz har ingen 
skyldighet att utfärda vouchers. Restriktioner för användning av vouchers kan gälla. 
 
7. KOSTNADSBERÄKNINGAR 
a. TIDSDEBITERINGAR beräknas med hjälp av de taxor som angivits i Hyressammanställningen för 
dagar, veckor, månader extra timmar och extra dagar (inklusive antalet extra dagar utöver en längre 
angiven tidsperiod). DEN LÄGSTA HYRESKOSTNADEN ÄR FÖR EN HYRESDAG ENDAST. 
HYRESDAGAR BESTÅR AV PÅ VARANDRA FÖLJANDE 24-TIMMARSPERIODER FRÅN OCH MED 
DEN TIDPUNKT DÅ HYRESPERIODEN PÅBÖRJAS, ELLER NÅGON DEL AV EN KALENDERDAG, 
ENLIGT VAD SOM ANGES I HYRESSAMMANSTÄLLNINGEN. De extratimmar som anges i 
Hyressammanställningen debiteras för varje hel eller halv timma som överskrider hyresdagen till dess att 
dessa extratimmar motsvarar den dagliga avgift som anges på Hyressammanställningen för en extra dag. 
HYRESKOSTNADEN ÄR FÖREMÅL FÖR EN FÖRHÖJNING OM DU LÄMNAR TILLBAKA BILEN ÖVER 
24 TIMMAR INNAN ELLER 24 TIMMAR EFTER PLANERAD ÅTERLÄMNINGSTID. SENA RETURER 
UTÖVER EN 30 MINUTERS FRISTTID, ÄR FÖREMÅL FÖR KOSTNADER FÖR INLÄMNING EFTER 
KONTORSTID OCH/ELLER TILLÄGG FÖR EXTRA DAG. Extratimmar debiteras endast om bilen 
returneras 30 minuter eller mer efter början på en ny hyresdag; men, enligt vad som anges i paragraf 3, 
om bilen returneras efter normal kontorstid, kan kostnaderna öka och avse tid fram till dess 
återlämningsplatsen öppnar för en ny arbetsdag. OM DU INTE UPPFYLLER NÅGOT AV DE VILLKOR 
SOM ANGES I HYRESSAMMANSTÄLLNINGEN FÖR SPECIALAVGIFTERNA, KAN ANDRA AVGIFTER 
TILLÄMPAS AV HERTZ. Alla förändringar av det överenskomna återlämningsdatumet och tiden eller 
återlämningsplatsen medför även förändringar i de debiteringarna i det enskilda fallet. 



b. MIL/KILOMETERKOSTNADER, inklusive de som gäller för extra mil/kilometrar baseras, i 
förekommande fall, på det mil/kilometer-pris som anges i Hyressammanställningen. Antalet körda 
mil/kilometrar bestäms genom att subtrahera bilens avståndsmätarresultat i början av hyresperioden från 
det resultat som avläses i samband med återlämning av bilen, exklusive tiondelar av mil/kilometrar. 
Mil/kilometer-kostnaden multipliceras därefter med antalet körda mil/kilometrar, eller, vid extra 
mil/kilometrar, med tillåtet antal överskjutande mil/kilometrar, enligt vad som anges i 
Hyressammanställningen. Resultatet är mil/kilometerkostnaden. 
c. EN SERVICEKOSTNAD kan tas ut om du återlämnar bilen till en annan plats än den du hyrde den 
från. 
d. LDW-, PERS-, PAI/PEC-, ESP- och LIS-DEBITERINGAR ska i förekommande fall betalas per hel eller 
del av hyresdag enligt de taxor som anges på Hyressammanställningen. 
e. SKATTER, SKATTEÅTERBETALNINGAR, FORDONSLICENSAVGIFTER, FLYGPLATS- OCH/ELLER 
HOTELLRELATERADE AVGIFTER OCH AVGIFTSÅTERBETALNINGAR, PÅSLAG ELLER LIKNANDE 
AVGIFTER debiteras/återbetalas enligt de avgifter som anges på Hyressammanställningen eller enligt 
gällande lag. 
f. FÖR TULL-, PARKERINGS- OCH TRAFIKFÖRSEELSER/ÖVERTRÄDELSER GÄLLER: DU 
ANSVARAR FÖR OCH BETALAR ALLA TULLAVGIFTER, PARKERINGSAVGIFTER OCH 
TULLÖVERTRÄDELSER, ANDRA KOSTNADER OCH BÖTER, ALLA BOGSERINGS-, FÖRVARINGS- 
OCH BESLAGTAGNINGSAVGIFTER OCH ALLA PARKERINGSAVGIFTER SOM DEBITERAS FÖR 
BILEN OCH SOM TILLKOMMER MED AVSEENDE PÅ ANVÄNDNING, BESLAGTAGNING ELLER 
ANVÄNDNING AV BILEN AV DIG ELLER EN BEHÖRIG FÖRARE. Du ger Hertz tillstånd att överlämna 
din fakturerings/hyresinformation och kredit- eller kontokortsinformation eller faktureringsinformation och 
information med avseende på din hyrbil till American Traffic Solutions, Inc och PlatePass, LLC för det 
enda syftet att behandla och debitera obetalda vägtullsavgifter och överträdelser, böter, straffavgifter och 
avgifter (och i förekommande fall för PlatePass-tjänster). Du samtycker också till att ersätta Hertz 
och/eller American Traffic Solutions, Inc. och PlatePass, LLC, om de betalar angivna avgifter och 
kostnader. Du samtycker till att i samband med fakturering betala tillämpliga serviceavgifter (normalt 30 
USD) och andra avgifter som gäller för service och kostnader för betalning av sådana vägtullar, 
parkeringsböter eller trafikförseelser, samt kostnaden för att tillhandahålla information om dig till domstol 
eller myndighetsorgan för varje sådan obetald vägtull, parkeringsavgift eller annan avgift som uppkommit 
under din hyresperiod. Du samtycker också till att Hertz, American Traffic Solutions, Inc. och/eller 
PlatePass, LLC kan samla in information om dig, inklusive, men inte begränsat till det endast, uppgifter 
som ditt namn, din adress och ditt körkortsnummer till de myndighetsorgan eller domstolar som ansvarar 
för att debitera eller driva in obetalda vägtullsavgifter, parkeringsavgifter eller andra avgifter som kan 
uppkomma under din hyresperiod. För hyresperioder i USA, inklusive Hawaii gäller följande: 
Beloppet för den serviceavgift som du debiteras om Hertz eller American Traffic Solutions, Inc. 
måste betala avgift för en sådan överträdelse eller vägtullavgift är på upp till 42 USD per 
vägtullsavgift eller annan avgift. Du uppmanas att betala tillämpliga vägtullsavgifter, böter, 
kostnader, monetära bedömningar, straffavgifter, tullavgifter, extraavgifter eller andra kostnader 
direkt till domstol, lokala myndigheter eller annan tillämplig myndighet. 
f. HÄMTNINGSKOSTNADER består av alla typer av kostnader som Hertz drabbas av för hämtning av 
bilen, antingen inom ramen för detta Avtal eller om den omhändertagits av myndigheter som ett resultat 
av din, en behörig förares, eller annan förares med ditt, hans eller hennes tillstånds användning av bilen, 
inklusive, men inte begränsat till det endast, alla advokatarvoden och domstolskostnader. 
g. INDRIVNINGSKOSTNADER är alla typer av kostnader som Hertz åsamkats för indrivning av kostnader 
från dig eller den person som fakturerats, inklusive, men inte begränsat till det endast, alla 
advokatarvoden och domstolskostnader. 
h. AVGIFTER FÖR SENA BETALNINGAR kan gälla för alla förfallna belopp för kostnader som inte 
betalats inom 30 dagar efter det att Hertz skickat en faktura för dessa kostnader till dig eller den person 
de fakturerats för. En sådan faktura skickas antingen till dig eller till den adress som anges vid tidpunkten 
för uthyrningen, antingen till din eller till den fakturaadress som registrerats hos Hertz. 
i. BÖTER OCH ANDRA UTGIFTER inkluderar, men begränsas inte till dem endast, böter, straffavgifter, 
advokatarvoden och domstolskostnader som bedömts av och betalats av Hertz efter det att du eller 
behörig förare eller annan förare med er tillåtelse använt bilen. 
j. KOSTNADER FÖR EXTRATJÄNSTER, som t.ex. Hertz NeverLost® In-car Navigation System, 
alternativ GPS eller andra navigeringssystem och babyskydd och bilbarnstolar debiteras i förekommande 
fall enligt de taxor som anges på Hyressammanställningen. Kostnader för extratjänster debiteras, om de 
anges på Hyressammanställningen som en dagskostnad, för varje hel eller del av hyresdag. 



k. EN AVGIFT FÖR FÖR TIDIGT ÅTERLÄMNANDE på upp till 18 USD tas ut om du återlämnar bilen mer 
än 24 timmar före den utsatta tiden och du inte meddelat oss mer än 24 timmar i förväg om ändringen 
genom att ringa Hertz på 1- 800-654-4174. Avgiften gäller utöver eventuell ändrad hyreskostnad till följd 
av nedkortningen av hyrestiden. 
l. EN AVGIFT FÖR FÖRSENT ÅTERLÄMNANDE på upp till 15 USD per dag upp till ett maximum på fem 
(5) dagar eller 75 USD tas ut om du återlämnar bilen mer än 12 timmar efter det datum och den tid som 
bestämts och du inte meddelat Hertz minst 24 timmar innan den planerade återlämningstiden genom att 
ringa 1- 800-654-4174. Avgiften gäller utöver någon förändring i hyreskostnaden till följd av att 
uthyrningen förlängts. 
m. EN BYTE AV ÅTERLÄMNINGSPLATS-AVGIFT på 10 USD tas ut om du lämnar tillbaks bilen på en 
annan plats än som planerats eller om du återlämnar den mer än 24 timmar före eller 12 timmar efter den 
tid och det datum som planerats och du i fall av för tidigt återlämnande eller en platsförändring mer än 24 
timmar i förväg vid ett återlämnande eller en förlängning av din bilhyra kan du ringa 1- 800-654-4174 eller 
att du går in och ändrar på Hertz.com. Denna avgift gäller utöver eventuella förändringar i 
hyreskostnaden som uppstår till följd av att du ändrat återlämningsplatsen eller tidsramen för din 
hyresperiod. 
n. BORTTAPPADE NYCKLAR/NYCKELBRICKOR/UTESTÄNGNING Om du tappar bort 
nycklarna/nyckelbrickan till bilen, kan Hertz debitera dig för kostnaden för ersättning av nycklar eller 
nyckelbricka, samt för kostnaden för leverans av ersättningsnycklar/nyckelbricka (i förekommande fall) 
eller bogsering av bilen till närmaste Hertz-uthyrningsställe. Om du låser in nycklarna/nyckelbrickan i bilen 
och behöver assistans från Hertz, kan Hertz debitera dig för kostnaden för leverans av 
ersättningsnycklar/nyckelbricka (i förekommande fall) eller för bogsering av bilen till närmaste Hertz-
uthyrningsställe. 
o. FÖRLORADE/TRASIGA GPS-ENHETER, BILSÄTEN, OCH SÅ VIDARE. Om GPS eller NeverLost-
enheter, bilsäten, eller andra separat tillhandahållna produkter kommer bort, stjäls eller går sönder under 
hyresperioden, måste du meddela Hertz och du ansvarar för ersättnings-, leverans- och 
servicekostnader. 
p. RÖKNINGSAVGIFT. Om Hertz personal bedömer att du rökt i bilen (baserat på odör, testremsor, eller 
andra mekanismer) eller om bilen luktar cigaretter, marijuana eller annan rök, kommer du att debiteras en 
avgift om 400 USD. 
q. ÖVRIGA KOSTNADER som anges på Hyressammanställningen debiteras enligt de tillämpliga 
kostnader som anges på Hyressammanställningen. Dessa kostnader som anges på 
Hyressammanställningen som en dagskostnad, debiteras för varje hel eller del av hyresdag. 
r. Kostnaderna fortsätter att ackumuleras till dess att bilen återlämnas till Hertz, eller, om bilen stulits, till 
dess att du rapporterar stölden både till polisen i den jurisdiktion där stölden inträffat och till Hertz. 
 
8. TANKNINGSALTERNATIV 
A. FÖR UTHYRNINGAR I USA: De flesta hyrbilar från Hertz levereras med full tank, men så är inte alltid 
fallet. Tankningsalternativen är som följer: 
1. OM DU INTE KÖPER BENSIN FRÅN HERTZ I BÖRJAN AV DIN HYRESPERIOD OCH OM DU 
ÅTERLÄMNAR BILEN MED MINST LIKA MYCKET BENSIN I TANKEN SOM NÄR DU TOG EMOT DEN, 
behöver du inte betala Hertz någon bensinkostnad. 
2. OM DU INTE KÖPER BENSIN FRÅN HERTZ I BÖRJAN AV DIN HYRESPERIOD OCH OM DU 
ÅTERLÄMNAR BILEN MED MINDRE MÄNGD BENSIN I TANKEN ÄN NÄR DU TOG EMOT DEN, 
debiterar Hertz dig en bensin- och serviceavgift enligt gällande pris per mile/kilometer eller per liter som 
anges på Hyressammanställningen. 
a. Avgiften per mile/kilometer gäller om du inte köper någon bensin under hyresperioden. För att beräkna 
detta belopp, multiplicerar Hertz antalet körda miles som visas på bilens avståndsmätare med den per 
mile/kilometer-siffra som anges på Hyressammanställningen. 
b. Per liter-mängden används om du köper bensin under hyresperioden men om tanken inte är lika full 
när du återlämnar bilen som när du hämtade ut den. För att beräkna detta belopp, multiplicerar Hertz 
antalet liter som behövs för att fylla på tanken till den nivå den var när du tog emot bilen, gånger 
literpriset. 
ÄVEN OM TVÅ METODER ANVÄNDS FÖR ATT FÖRENKLA BERÄKNINGEN, GER PER 
MILE/KILOMETER OCH PER LITER-PRISERNA UNGEFÄR SAMMA RESULTAT. 



3. OM DU VÄLJER ATT KÖPA BRÄNSLE FRÅN HERTZ I BÖRJAN AV DIN HYRESPERIOD GENOM 
ATT VÄLJA BRÄNSLEINKÖPSALTERNATIVET, kommer du att debiteras enligt vad som visas på 
Hyressammanställningen för det köpet. OM DU VÄLJER DETTA ALTERNATIV BEHÖVER DU INTE 
BETALA NÅGON EXTRA BENSIN-OCH SERVICEAVGIFT, MEN DU KOMMER INTE ATT 
KREDITERAS FÖR DEN BENSIN SOM ÄR KVAR I TANKEN VID ÅTERLÄMNING, utom i följande fall: 
a. För uthyrningar i Hawaii, om du återlämnar bilen med full tank, krediteras du för det belopp som du 
tidigare debiterats för köp av bensin från Hertz. 
b. För andra uthyrningar än ersättningsbilar, om du kör 75 miles eller mindre och återlämnar bilen med 
mindre än full tank krediteras du för det belopp som du tidigare debiterats för köp av bensin från Hertz 
och debiteras för det använda bränslet enligt den per kilometer-siffra som anges på 
Hyressammanställningen, men endast om detta medför att du betalar mindre för bränslet. 
FÖRUTOM FÖR DE UTHYRNINGAR FÖR VILKA KLAUSUL (a) ELLER (b) I UNDERPARAGRAF (3) 
GÄLLER, BLIR PER LITER-KOSTNADEN FÖR BRÄNSLEINKÖPSALTERNATIVET ALLTID LÄGRE ÄN 
BRÄNSLE- OCH SERVICEKOSTNADEN. MEN OM DU VÄLJER BRÄNSLEINKÖPSALTERNATIVET 
KREDITERAS DU INTE FÖR DEN BENSIN SOM ÄR KVAR I TANKEN VID TIDPUNKTEN FÖR 
ÅTERLÄMNANDET. KOSTNADEN FÖR ATT TANKA PÅ EN LOKAL BENSINSTATION BLIR I 
ALLMÄNHET LÄGRE ÄN BENSIN- OCH SERVICEAVGIFTEN ELLER 
BRÄNSLEINKÖPSALTERNATIVET. BENSIN- OCH SERVICEAVGIFTEN OCH 
BRÄNSLEINKÖPSALTERNATIVET ÄR DOCK ETT BEKVÄMARE VAL EFTERSOM DU INTE 
BEHÖVER STANNA OCH TANKA BILEN INNAN DU ÅTERLÄMNAR DEN. 
B. FÖR UTHYRNINGAR I KANADA. De flesta hyrbilar från Hertz levereras med full tank, men så är inte 
alltid fallet. Det finns tre tankningsalternativ: 
1. OM DU INTE KÖPER BENSIN FRÅN HERTZ I BÖRJAN AV DIN HYRESPERIOD OCH OM DU 
ÅTERLÄMNAR BILEN MED MINST LIKA MYCKET BENSIN I TANKEN SOM NÄR DU TOG EMOT DEN, 
behöver du inte betala någon bensinkostnad. 
2. OM DU INTE KÖPER BENSIN FRÅN HERTZ I BÖRJAN AV DIN HYRESPERIOD OCH OM DU 
ÅTERLÄMNAR BILEN MED MINDRE MÄNGD BENSIN I TANKEN ÄN NÄR DU TOG EMOT DEN, har 
Hertz rätt att debitera dig en bensin- och serviceavgift enligt tillämplig kostnad per mile/kilometer eller per-
liter som anges på Hyressammanställningen. 
a. Per-mile/kilometer-beräkningen används om du inte köper någon bensin under hyresperioden. För att 
beräkna detta belopp, multiplicerar Hertz antalet körda miles som visas på bilens avståndsmätare med 
den per mile/kilometer-siffra som anges på Hyressammanställningen. 
b. Per-liter-beräkningen används om du köper bensin under hyresperioden men att tanken inte är lika full 
när du återlämnar bilen som när du hämtade ut den. För att beräkna detta belopp, multiplicerar Hertz 
antalet liter som behövs för att fylla på tanken till den nivå den var när du tog emot bilen, gånger 
literpriset. 
ÄVEN OM TVÅ METODER ANVÄNDS FÖR ATT FÖRENKLA BERÄKNINGEN, GER PER-
MILE/KILOMETER OCH PER-LITER-PRISERNA UNGEFÄR SAMMA RESULTAT. 
3. OM DU VÄLJER ATT KÖPA BRÄNSLE FRÅN HERTZ I BÖRJAN AV DIN HYRESPERIOD GENOM 
ATT VÄLJA BENSINKÖPSALTERNATIVET, kommer du att debiteras enligt vad som visas på 
Hyressammanställningen för det köpet. OM DU VÄLJER DETTA ALTERNATIV KOMMER DU INTE ATT 
DEBITERAS NÅGON EXTRA BENSIN- OCH SERVICEAVGIFT, MEN DU KREDITERAS HELLER INTE 
FÖR DEN BENSIN SOM ÄR KVAR I TANKEN VID ÅTERLÄMNANDET, om du inte kör bilen 100 miles 
eller mindre och återlämnar den med mindre än en full tank, i vilket fall du krediteras för det belopp som 
tidigare debiterats för köp av bensin från Hertz och debiteras för den bensin som förbrukats enligt det per-
mile/kilometerpris som viss på Hyressammanställningen, men endast om detta reducerar det belopp du 
betalar för bensinen. 
FÖRUTOM FÖR DE UTHYRNINGAR FÖR VILKA UNDERPARAGRAF 8.(B)(3) GÄLLER, BLIR PER-
LITER KOSTNADEN FÖR BRÄNSLEINKÖPSALTERNATIVET ALLTID LÄGRE ÄN BRÄNSLE- OCH 
SERVICEAVGIFTEN, MEN OM DU VÄLJER BRÄNSLEINKÖPSALTERNATIVET KREDITERAS DU 
INTE FÖR DEN BENSIN SOM ÄR KVAR I TANKEN VID TIDPUNKTEN FÖR ÅTERLÄMNANDET. 
KOSTNADEN FÖR ATT TANKA PÅ DEN LOKALA BENSINSTATIONEN BLIR I ALLMÄNHET LÄGRE 
ÄN MED ALTERNATIVEN BENSIN- OCH SERVICEAVGIFT ELLER BRÄNSLEINKÖPSALTERNATIVET. 
BENSIN- OCH SERVICEAVGIFTEN OCH BRÄNSLEINKÖPSALTERNATIVET ÄR DOCK ETT 
BEKVÄMARE VAL EFTERSOM DU INTE BEHÖVER STANNA OCH TANKA BILEN INNAN DU 
ÅTERLÄMNAR DEN. 



9. SKILJEDOMSREGEL 
DETTA AVTAL KRÄVER SKILJEDOM ELLER EN SMÅMÅLSRÄTTEGÅNG PÅ INDIVIDBASIS OCH 
INTE JURYRÄTTEGÅNGAR ELLER GRUPPTALAN. GENOM ATT INGÅ DETTA AVTAL, 
SAMTYCKER DU TILL DENNA SKILJEDOMSREGEL Med undantag för yrkanden avseende skador 
på egendom, personskador eller dödsfall, MÅSTE ALLA TVISTER OSS EMELLAN ENBART LÖSAS 
GENOM SKILJEDOMSFÖRFARANDEN ELLER SOM ETT SMÅMÅL PÅ INDIVIDUELL BASIS; 
GRUPPSKILJEDOMAR OCH GRUPPÅTGÄRDER ÄR INTE TILLÅTNA. DU OCH HERTZ (NEDAN 
"HERTZ") AVSÄGER ER HÄRMED RÄTTEN TILL RÄTTEGÅNG INFÖR EN JURY ELLER 
DELTAGANDE I EN GRUPPTALAN, VARE SIG DET SKER SOM GRUPPREPRESENTANT ELLER 
GRUPPMEDLEM. Du och Hertz är fria att rapportera alla ärenden till myndigheter. Omfattningen av 
denna skiljedomsregel är bred och inkluderar, utan begränsning, anspråk med avseende på alla 
aspekter av relationer och all kommunikation oss emellan, vare sig det gäller avtal, skada, 
stadgar, bedrägeri, oriktig framställning eller annan rättslig teori. Den styrs av Federal Arbitration 
Act, 9 U.S.C. §§ 1 et seq. I alla skiljedomsmål under denna skiljedomsregel, är det skiljedomaren 
som bestämmer i alla frågor, inklusive i sin egen jurisdiktion, och alla invändningar med avseende 
på existensen av och omfattningen och giltigheten av denna skiljedomsregel. 
Skiljedomsförfarandet äger rum på orten för din faktureringsadress om inget annat 
överenskommits. Den amerikanska föreningen för skiljedom ("AAA") administrerar alla 
skiljedomsförfaranden inom ramen för konsumentskiljedomsreglerna ("Reglerna"). Du kan läsa 
reglerna på www.adr.org. Du eller Hertz kan inleda ett skiljedomsförfarande genom att överlämna 
en skriftlig begäran om skiljedom till den andra parten (till Hertz, 8501 Williams Road, Estero, FL 
33928, Att: Arbitration) och två kopior av begäran till AAA. Om skiljedomsförfarandet avser 10 000 
USD eller mindre, ersätter Hertz dig för eventuell registeravgift som kan krävas av AAA. 
Skiljedomaren kan meddela ett gynnande beslut, samt tillerkänna pengar, men endast till fördel 
för och med avseende på den enskilda part som ansökt om det gynnande beslutet. En dom som 
fastställer skiljedomen kan avkunnas i valfri domstol som hanterar skiljedomsärenden. En 
skiljedom och en faställande dom gäller endast för de specifika parterna i ärendet och får inte 
användas i något annat ärende förutom för att verkställa själva domen. Skiljedomaren får inte 
samordna flera anspråk och får heller inte agera som representant eller föra grupptalan. OM DU 
INTE LÄMNAR DITT SAMTYCKE TILL DENNA SKILJEDOMSREGEL, MÅSTE DU MEDDELA OSS 
SKRIFTLIGEN PÅ no.arbitration@Hertz.com ELLER VIA E-POST TILL Hertz, 8501 Williams Road, 
Estero, FL 33928, Till: Juridiska avdelningen. Inkludera ditt namn, adress, reservations-ID eller 
hyres/avtalsnummer (i förekommande fall), och en tydlig förklaring att du inte samtycker till denna 
skiljedomsregel. Om du tidigare meddelat Hertz om ditt beslut att välja bort skiljedom, behöver du 
inte göra det på nytt. 
 
10. ANSVAR FÖR EGENDOM 
DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT HERTZ INTE ANSVARAR GENTEMOT DIG, DINA BEHÖRIGA 
FÖRARE ELLER NÅGON ANNAN FÖR FÖRLUST ELLER SKADA PÅ DIN ELLER ER PERSONLIGA 
EGENDOM SOM NI SJÄLVA ORSAKAT GENOM EGEN OCH NÅGON UTOMSTÅENDES 
HANDLINGAR ELLER PASSIVITET ELLER - I DEN UTSTÄCKNING DET MEDGES ENLIG LAG - AV 
FÖRSUMLIGHET FRÅN HERTZ. DU OCH DINA BEHÖRIGA FÖRARE AVSTÅR HÄRMED FRÅN ATT 
FRAMFÖRA KRAV MOT HERTZ, DESS OMBUD ELLER ANSTÄLLDA, MED AVSEENDE PÅ SKADA 
OCH FÖRLUST AV EGEN ELLER ANNANS PERSONLIGA EGENDOM I ETT HERTZ-FORDON ELLER 
PÅ ETT HERTZOMRÅDE SOM ORSAKATS AV DIG, EN BEHÖRIG FÖRARE ELLER NÅGON 
UTOMSTÅENDE OCH/ELLER ÄVEN - I DEN UTSTRÄCKNING DET MEDGES ENLIGT LAG - AV 
HERTZ. DU OCH BEHÖRIGA FÖRARE SAMTYCKER TILL ATT ERSÄTTA OCH HÅLLA HERTZ 
SKADESLÖST MED AVSEENDE PÅ ANSPRÅK RIKTADE MOT HERTZ FÖR FÖRLUST AV ELLER 
SKADOR PÅ PERSONLIG EGENDOM SOM HAR SAMBAND MED EN UTHYRNING INOM RAMEN 
FÖR DETTA AVTAL. 
 
11. ANSVARSSKYDD 
FÖLJANDE UNDERPARAGRAF (a) GÄLLER FÖR UTHYRNINGAR I USA OM BESTÄMMELSERNA 
FÖR DITT CDP-NUMMER ELLER AVGIFTSPLAN INKLUDERAR ETT UTÖKAT ANSVARSSKYDD 
FRÅN HERTZ SIDA. UNDERPARAGRAF (a) GÄLLER OCKSÅ FÖR UTHYRNINGAR SOM PÅBÖRJAS I 
NÅGON AV DE AMERIKANSKA JURISDIKTIONER SOM HAR LAGAR SOM KRÄVER ATT 
BILUTHYRNINGSFÖRETAG SKA TILLHANDAHÅLLA ETT PRIMÄRT ANSVARSSKYDD; FRÅN OCH 
MED DEN 1 JUNI 2016 MÅSTE BILUTHYRNINGSFÖRETAG INOM FÖLJANDE AMERIKANSKA 
JURISDIKTIONER TILLHANDAHÅLLA PRIMÄRT ANSVARSSKYDD: MARYLAND, MASSACHUSETTS, 



MICHIGAN, , NEW YORK, SOUTH CAROLINA, VIRGINIA, WEST VIRGINIA OCH ST. THOMAS. 
FÖLJANDE UNDERPARAGRAF(a) GÄLLER OCKSÅ FÖR PROGRAMUTHYRNINGAR SOM TECKNAS 
I KALIFORNIEN ELLER VIRGINIA OM UTHYRNINGSFÖRETAGET ÄR LICENSTAGARE TILL HERTZ. 
a. MED DE BEGRÄNSNINGAR SOM ANGETTS I DENNA UNDERPARAGRAF, SKA HERTZ 
KOMPENSERA OCH HÅLLA DIG OCH ANDRA BEHÖRIGA FÖRARE SKADESLÖSA MOT 
ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT TREDJE PART, VILKET PER DEFINITION EXKLUDERAR DINA 
ELLER BEHÖRIGA FÖRARES FAMILJEMEDLEMMAR VIA BLODSBAND, GIFTERMÅL ELLER 
ADOPTION, SOM LEVER MED DIG ELLER DEM, AVSEENDE KROPPSSKADA (INKLUSIVE 
DÖDSFALL) OCH EGENDOMSSKADOR, OM OLYCKAN UPPKOMMIT PÅ GRUND AV EN 
BILANVÄNDNING INOM RAMEN FÖR BESTÄMMELSERNA I DETTA AVTAL. BEGRÄNSNINGARNA I 
SKYDDET, INKLUSIVE ÄGARANSVARET, ÄR SAMMA SOM DE MINIMIGRÄNSER SOM KRÄVS 
ENLIGT LAGEN FÖR EKONOMISKT ANSVAR FÖR BILAR I DEN JURISDIKTION DÄR OLYCKAN 
INTRÄFFAR, SÅVIDA INTE HÖGRE GRÄNSER GÄLLER FÖR DET CDP-NUMMER ELLER DEN 
AVGIFTSPLAN SOM FINNS INTAGNA I HYRESSAMMANSTÄLLNINGEN. NÄMNDA GRÄNSER 
KANSKE INTE HELT TÄCKER DITT ANSVAR OM DU ÄR INBLANDAD I EN OLYCKA. NÄMNDA 
SKYDD MOTSVARAR DE GRUNDLÄGGANDE KRAVEN I GÄLLANDE OBLIGATORISK "NO FAULT"-
LAGSTIFTNING, MEN INKLUDERAR INTE SKYDDEN "OFÖRSÄKRAD FÖRARE", 
"UNDERFÖRSÄKRAD FÖRARE", "EXTRA NO FAULT" ELLER ANNAT VALFRITT SKYDD. INOM 
RAMEN FÖR GÄLLANDE LAG, AVSTÅR HÄRMED DU OCH HERTZ FRÅN OCH AVSÄGER ER EN 
INKLUDERING AV ETT SÅDANT SKYDD. Om ett sådant skydd är obligatoriskt enligt lag, motsvarar 
gränserna för skyddet det minimum som krävs för primärt ansvarsskydd enligt lagstiftningen i den 
jurisdiktion där olyckan inträffar. Hertz garanterar att det skydd som beskrivs i denna underparagraf är 
primärt med avseende på det försäkringsskydd som innehas av dig eller en behörig förare. INOM RAMEN 
FÖR GÄLLANDE LAG SKA HERTZ FÖRPLIKTELSER ATT FÖRSVARA DIG ELLER BEHÖRIG 
FÖRARE INOM RAMEN FÖR DETTA AVTAL UPPHÖRA EFTER DET ATT TILLÄMPLIGA GRÄNSER 
FÖR ANSVARSSKYDD ÄR UTTÖMDA. 
FÖLJANDE UNDERPARAGRAF (b) GÄLLER FÖR ALLA UTHYRNINGAR I USA, MED UNDANTAG 
FÖR DE SOM ANGETTS I UNDERPARAGRAF (a) 
b. OM DU INTE KÖPER ETT ANSVARSFÖRSÄKRINGSTILLÄGG (LIS) (EN SAMMANFATTNING AV 
LIS-SKYDDET REDOVISAS NEDAN) I BÖRJAN AV HYRESPERIODEN OCH EN OLYCKA 
UPPKOMMER PÅ GRUND AV BILANVÄNDINGEN, ÄR DET DIN FÖRSÄKRING OCH BILFÖRARENS 
FÖRSÄKRING SOM ÄR PRIMÄRA. OM GÄLLANDE LAG SÅ MEDGER, TILLHANDAHÅLLER HERTZ 
INTE NÅGON ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TREDJE PART FÖR UTHYRNINGEN. DU SAMTYCKER 
TILL ATT DU OCH DITT FÖRSÄKRINGSBOLAG ANSVARAR FÖR HANTERING, FÖRSVAR OCH 
BETALNING AV ALLA TREDJEPARTSANSPRÅK FÖR KROPPSSKADA, INKLUSIVE DÖDSFALL 
ELLER EGENDOMSSKADA SOM ORSAKATS AV ELLER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV 
ANVÄNDNING AV BILEN UNDER HYRESPERIODEN (TREDJEPARTSANSPRÅK). DU INTYGAR OCH 
GARANTERAR ATT DIN FÖRSÄKRING ÄR TILLRÄCKLIG FÖR ATT UPPFYLLA LÄGSTA 
TILLÄMPLIGA EKONOMISKA ANSVAR ENLIGT GÄLLANDE LAG. DU GÅR MED PÅ ATT ERSÄTTA 
OCH HÅLLA HERTZ SKADESLÖST OCH FÖRSVARA HERTZ GENTEMOT ALL/ALLA TYPER AV 
FÖRLUST, ANSVAR ELLER SKADOR SOM ORSAKATS AV ELLER UPPSTÅTT NÄR BILEN ANVÄNTS 
UNDER HYRESPERIODEN, SAMT ÄVEN KOSTNADER OCH ADVOKATARVODEN. SÅVIDA 
GÄLLANDE LAG INTE KRÄVER ANNAT, TILLHANDAHÅLLER INTE HERTZ SKYDD FÖR 
”OFÖRSÄKRAD” FÖRARE, FYSISKT SKADESKYDD FÖR BILEN, ”NO-FAULT” ELLER ANNAT SKYDD 
I ANSLUTNING TILL UTHYRNINGEN OCH HERTZ OCH DU FRÅNSÄGER OCH AVSÄGER ER, INOM 
RAMEN FÖR GÄLLANDE LAG, ATT ETT SÅDANT SKYDD INKLUDERAS. I DEN MÅN HERTZ ENLIGT 
LAG TROTS VAD SOM SÄGS I DETTA AVTAL MÅSTE TILLHANDAHÅLLA ETT SKYDD, SKA DET 
SKYDDET VARA SEKUNDÄRT MED AVSEENDE PÅ ALLA ANDRA POLICYER (OAVSETT PRIMÄR 
RISK ELLER SJÄLVRISK), OCH MOTSVARA ETT BELOPP SOM INTE FÅR ÖVERSKRIDA LÄGSTA 
OBLIGATORISKA GRÄNS FÖR EKONOMISKT ANSVAR I DEN JURISDIKTION DÄR OLYCKAN 
INTRÄFFAT. HERTZ TILLHANDAHÅLLER ETT SÅDANT ANSVARSSKYDD INOM RAMEN FÖR ETT 
SJÄLVRISKINTYGANDE ELLER EN FÖRSÄKRINGSPOLICY. 
FÖR UTHYRNINGAR SOM PÅBÖRJAS I FLORIDA: Enligt lagstiftningen i staten Florida är Hertz 
ansvarsskydd och personskadeskydd primärt oavsett vad som anges. Därför informerar Hertz dig härmed 
dig om att den giltiga och indrivningsbara ansvarsförsäkringen och personskadeskyddsförsäkringen för 
behörig förare av en hyr- eller leasingbil är primär avseende de gränser för det ansvars och 
personskadeskydd som krävs enligt ss.324.021 (7) och 627.736 i Florida-reglerna, såvida inte ditt CDP-
nummer eller din avgiftsplan inkluderar en utvidgning av Hertz ansvarsskydd eller att du accepterar valfri 
LIS. Med primär försäkring menas att, i händelse av en förlust, kommer din eller din behöriga förares 



försäkring ansvara för betalning av krav relaterade till personskador eller egendomsskador motsvarande 
upp till gränsen för aktuell försäkring. 
c. FÖR UTHYRNINGAR SOM PÅBÖRJAS I KANADA, SKA HERTZ INOM RAMEN FÖR DE 
BEGRÄNSNINGAR SOM ANGES I DENNA UNDERPARAGRAF, KOMPENSERA OCH FÖRSVARA DIG 
OCH ANDRA BEHÖRIGA FÖRARE OCH HÅLLA ER SKADESLÖSA GENTEMOT 
ANSVARSSKYLDIGHET MOT TREDJE PART, VILKET EXKLUDERAR DINA ELLER BEHÖRIGA 
FÖRARES FAMILJEMEDLEMMAR VIA BLODSBAND, GIFTEMÅL ELLER ADOPTION, SOM LEVER 
MED DIG ELLER DEM, OM OLYCKAN INTRÄFFAT TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV BILEN PÅ ETT 
SÄTT SOM ÄR FÖRENLIGT MED BESTÄMMELSERNA I DETTA AVTAL. GRÄNSERNA FÖR DETTA 
SKYDD ÄR EN KOMBINERAD ENSKILD GRÄNS OM 1 000 000 CDD FÖR KROPPSSKADA OCH 
SKADA PÅ EGENDOM. SKYDDET UPPFYLLER DE GRUNDLÄGGANDE KRAVEN I ALL TILLÄMPLIG, 
OBLIGATORISK ”NO FAULT”-LAGSTIFTNING, MEN INKLUDERAR INTE SKYDDSTYPERNA 
”OFÖRSÄKRAD FÖRARE”, ”UNDERFÖRSÄKRAD FÖRARE”, ”EXTRA NO FAULT” ELLER ANNAT 
VALFRITT SKYDD. INOM RAMEN FÖR GÄLLANDE LAG FRÅNSÄGER SIG DU OCH HERTZ EN 
INKLUDERING AV ETT SÅDANT SKYDD. Om ett sådant skydd krävs inom ramen för gällande lag för 
personer andra än du eller några behöriga förare, ska gränserna för ett sådant skydd vara lägsta möjliga 
enligt bestämmelserna i den jurisdiktion där olyckan inträffat. Hertz garanterar att det skydd som beskrivs 
i denna underparagraf tillhandahålls i enlighet med lagstiftningen i den jurisdiktion där olyckan inträffat. 
Inom ramen för gällande lag, kommer det skydd som beskrivs i denna underparagraf att vara sekundärt i 
förhållande till din försäkring och bilförarens försäkring. 
d. DU OCH ALLA BEHÖRIGA FÖRARE SKA ERSÄTTA OCH HÅLLA HERTZ, DESS OMBUD, 
ANSTÄLLDA OCH DOTTERBOLAG SKADESLÖSA GENTEMOT ALL FÖRLUST, ANSVAR, ANSPRÅK, 
KRAV, MÅL, ADVOKATARVODEN OCH KOSTNADER I NÅGON FORM (EN "FÖRLUST"), SOM 
UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ATT BILEN ANVÄNTS AV DIG, DEN BEHÖRIGA FÖRAREN ELLER AV 
ANDRA FÖRARE MED DITT TILLSTÅND INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DET ENDAST, 
ADVOKATKOSTNADER SOM HERTZ RÅKAT UT FÖR NÄR HERTZ FÖRSVARAR SINA 
RÄTTIGHETER INOM RAMEN FÖR DETTA AVTAL, SÅVIDA INTE FÖRLUSTEN OCH KRAVEN 
ORSAKATS AV FÖRSUMMELSE FRÅN HERTZ. 
FÖR UTHYRNINGAR SOM PÅBÖRJAS I MICHIGAN: Inom ramen för lagstiftningen i Michigan, ansvarar 
Hertz för skador som orsakats av försumlighet med bilen upp till ett maxbelopp om 20 000 USD vid 
kroppsskada eller dödsfall för en person i en singelolycka och 40 000 USD vid kroppsskada eller dödsfall 
för två eller fler personer i en enstaka olycka, och det endast om olyckan inträffade när bilen användes av 
dig, din make/maka eller en annan behörig förare, en förälder, ett syskon, ett barn eller annan nära 
familjemedlem. Du kan vara ansvarsskyldig gentemot Hertz upp till de maxbelopp som anges i 
föregående mening och för en skadad person med ersättningsbelopp som beviljats utöver angivna 
maxbelopp. 
e. FÖR UTHYRNINGAR SOM PÅBÖRJAS I PENNSYLVANIA GÄLLER SKA DU AVBÖJA 
ERBJUDANDE OM SKYDD FÖR OFÖRSÄKRAD FÖRARE INOM RAMEN FÖR DETTA AVTAL OCH 
ALLA FÖRSÄKRINGSPOLICYER ELLER SJÄLVRISKFÖRSÄKRINGAR SOM UTFÄRDAS INOM 
RAMEN FÖR DETTA AVTAL, FÖR DIG OCH ALLA ANDRA PASSAGERARE I FORDONET. ETT 
SKYDD FÖR OFÖRSÄKRADE FÖRARE SKYDDAR DIG OCH ANDRA PASSAGERARE I BILEN FÖR 
FÖRLUST OCH SKADOR SOM ORSAKATS OM DESSA SKETT GENOM FÖRSUMMELSE FRÅN EN 
FÖRARE SOM SAKNAR FÖRSÄKRING FÖR FÖRLUSTER OCH SKADOR. 
f. OM DU ÄR INVOLVERAD I EN OLYCKA I COLORADO, TILLHANDAHÅLLER HERTZ 
GRUNDLÄGGANDE, NO-FAULT OCH EXTRA NO-FAULT- PERSONSKADESKYDD ENLIGT VAD SOM 
FÖRESKRIVS I GÄLLANDE LAG I COLORADO, UPP TILL EN SAMMANLAGD ÖVRE GRÄNS PÅ 200 
000 USD FÖR KROPPSSKADA PÅ NÅGON PERSON, INKLUSIVE DÖDSFALL. 
g. Bilen får inte köras in i Mexiko utan att först ha fått ett specifikt skriftligt tillstånd från Hertz, som Hertz 
kan neka att lämna om Hertz så önskar. kan behållas i Hertz exklusiva ägo. Om du beviljas nämnda 
tillstånd, måste du först få en försäkring från Hertz som gäller i Mexiko. Hertz tillhandahåller inget 
ansvarsskydd inom ramen för detta Avtal då bilen befinner sig i Mexiko. 
 
12. OLYCKOR, STÖLD OCH VANDALISM 
Du måste omgående på ett riktigt sätt rapportera om olycka, stöld eller vandalism som involverar bilen till 
Uthyrningsföretaget och till polisen i den jurisdiktion där denna olycka ägt rum. Du bör lämna uppgifter om 
vittnen och andra fordon involverade, samt deras respektive förare, ägare och deras försäkringsbolag om 
möjligt. Om du eller behörig förare får några skriftliga handlingar med avseende på en sådan olycka, 
måste dessa handlingar omgående överlämnas till Hertz. Du och andra behöriga förare måste helt och 



fullt samarbeta med Hertz utredning av en sådan olycka och försvara Hertz vid ett eventuellt påföljande 
juridiskt yrkande. UNDERLÅTENHET ATT SAMARBETA HELT OCH FULLT KAN 
OGILTIGFÖRKLARA ANSVARSSKYDD, PAI/PEC, LIS OCH LDW. Du och behöriga förare samtycker 
till att Hertz får tillgång till offentliga register och annan information om en eventuell olycka och går med 
på att ärendet hanteras i en viss jurisdiktion och att du/ni inte inte riktar invändningar mot den 
jurisdiktionen. 
 
13. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR 
Hertz ansvarar inte för dig eller behöriga förare för indirekta, särskilda skador eller följdskador (inklusive 
utebliven vinst) som uppkommit på något sätt med avseende på de angelägenheter i täcks av detta Avtal. 
 
14. AVSTÅENDE FÖR DADE COUNTY 
a. En hyrestagare i Miami-Dade County måste förses med en godkänd informationskarta för besökare, 
såvida denna rättighet inte frånsägs. Dessa kartor tillhandahålls normalt av alla Hertz-kontor i Dade 
County. Varje hyrestagare måste antingen bekräfta mottagande av kartan i början av varje hyresperiod 
eller avsäga sig rätten att ta emot kartan. Genom att godkänna dessa nordamerikanska villkor, avstår du 
dig rätten att ta emot en sådan karta. 
 
15. TILLÄGGSTJÄNSTER; FORDONSKLASS 
Såvida inte annat angetts nedan gäller för alla uthyrningar inom ramen för Programmet där du begärt de 
tilläggstjänster (i mån av tillgänglighet) och den fordonsklass du valt vid din Medlemsregistrering (val som 
kan ändras med jämna mellanrum genom ett skriftligt meddelande till från ditt Medlemsföretag eller på vår 
webbplats). Du kan välja olika tilläggstjänster för en uthyrning i början av uthyrningsperioden; för att välja 
olika tilläggstjänster i början av en uthyrningsperiod, måste du meddela en Hertzrepresentant om ditt val i 
början av uthyrningsperioden och låta representanten ändra i Hyressammanställningen så att den 
återspeglar dina val. Du kan välja en annan fordonsklass samtidigt som du gör din bokning. Från och 
med den 1 juni 2016, inkluderar de fordonsklasser som normalt är tillgängliga (med avseende på lokal 
tillgänglighet) för uthyrningar i USA och Kanada inom ramen för Programmet: kompaktbil, mellanstorlek, 
fullstorlek, 4-dörrars, sportig 2-dörrars, premium, lyx och SUV. Beroende på lokal tillgänglighet, kan 
specialfordon som t.ex. minivan och öppna bilar hyras inom ramen för Programmet om du lägger fram ett 
önskemål om detta när du gör din bokning. 
 
SAMMANFATTNING AV TILLÄGGSTJÄNSTER TILLGÄNGLIGA 

DEL II. C. REGLER OCH VILLKOR SOM GÄLLER I EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA 
(EMEA) 

 
Ditt uthyrningsprogram inkluderar den kombination av tilläggstjänster och bilklass som du väljer vid 
medlemsregistrering (eller enligt dina justerade preferenser som du lagt till i efterhand). Du får välja en 
annan bilklass när du bokar. Du får även välja andra tilläggstjänster för en specifik hyrning vid 
upphämtningstillfället. 
På vissa platser är vissa tilläggstjänster inte tillgängliga baserat på föregående begäran om dem vid 
medlemsregistering. (Detta skulle mest sannolikt inträffa när Hertz efter eget gottfinnande bestämmer att 
gällande lagar gör det opraktiskt att erbjuda tjänsterna vid platsen på förhandsbasis). Under sådana 
omständigheter kommer Hyressammanställningen ange att du avböjt sådana tilläggstjänster, även om din 
medlemsregistrering anger att du vill ha dem för EMEA-uthyrningsprogram. Du kanske fortfarande kan 
välja till tjänsterna när du hämtar bilen, även om de inte är tillgängliga på förhandsbasis. För att göra 
detta måste du meddela en Hertz-representant på hyresplatsen om ditt beslut att köpa tjänsterna vid 
hyresperiodens början och, om tjänsterna är tillgängliga, får representanten justera 
Hyressammanställningen för att inkludera dina val. 
Från och med 1 juni 2016 kan följande klasser hyras i samband med uthyrningsprogrammet i Europa, 
Mellanöstern och Afrika: Ekonomi, Kompaktbil, Intermediate, Standard, FullSize och Premium. 
För information om det valfria stöldskyddet (TP), kostnadsreducering vid vagnskada (CDW), Super CDW 
(SCDW) och Storolycksskydd (SC), hänvisa till paragraf 4 i de allmänna EMEA-villkoren. Variationer i 
eller tillägg till tilläggstjänster som beskrivs nedan förklaras i Uthyrningsprogrammets landsspecifika 
villkor, som finns efter denna Sammanfattning av tilläggstjänster. 



Denna sammanfattning gäller per 1 juni 2016. Extratjänster som erbjuds, täckningar, begränsningar, 
undantag samt andra funktioner och priser kan alla komma att ändras utan föregående meddelande. 
 
PERSONFÖRSÄKRING/PERSONSKADEFÖRSÄKRING 
Se förmånstabellerna för personförsäkring (PI) och personskadeförsäkring (PAI). Policygränser är föremål 
för bedömning av garanter och marknadsförhållanden, och kan ändras från tid till annan utan 
meddelande till dig. 
Personförsäkring och personskadeförsäkring omfattas av alla bestämmelser, begränsningar, överskott 
och undantag för personförsäkring och personskadeförsäkring som arrangeras av Hertz samt EMEA-
villkoren. 
Personförsäkring eller personskadeförsäkring beviljas enligt en försäkringspolicy som är föremål för lokalt 
språk, gällande lag och sed i det land där hyresperioden inleds. Tvister med avseende på någon 
bestämmelse, begränsning eller undantag i försäkringspolicyn, det lokala språket, gällande lag och sed 
tar företräde. 
 
1. Personförsäkring (PI) Länder, zon 1 
TÄCKNING 
Täckning som tillhandahålls genom personförsäkring omfattar: 
a. Förlust av liv, synförlust eller förlust av en eller flera lemmar, eller permanent total invaliditet, som direkt 
orsakas av en trafikolycka medan i bilen. 
OBS! För barn 15 år eller yngre och vuxna över 65 begränsas alla förmåner, förutom förlust av liv, till 7 
000 EUR (eller lokal motsvarighet). För barn 15 år eller yngre, begränsas förlust av liv till 3 000 EUR (eller 
lokal motsvarighet). 
OBS! I Schweiz begränsas den totala utbetalningen för dödsfall för barn under 16 till 10 000 CHF. 
Handikappersättning för vuxna över 65 år begränsas till halva den beräknade summan. 
b. Medicinska och akuta kostnader som uppkommer till följd av kroppsskada som orsakas av olycka i 
vilken bilen är inblandad. 
c. Ytterligare sjukhusförmåner när den försäkrade personen tvingas spendera tid i sluten vård på ett 
registrerat sjukhus till följd av kroppsskada som uppkommer som ett direkt resultat av en olycka som bilen 
är inblandad i. 
d. Personliga tillhörigheter: Bagage, kläder och personliga tillhörigheter som ägs av förare och 
passagerare är medan de är i bilen försäkrade mot förlust eller skada genom kollision, brand eller stöld, 
med förbehåll för slitage- och värdeminskningsjustering. Personliga tillhörigheter som inte omfattas 
inkluderar kontanter, valuta, checker, kredit- eller betalkort, värdefulla dokument eller papper, 
värdepapper, biljetter, stämplar, smycken, ädelstenar, ädelmetaller, djurhudar, kontaktlinser, 
tandproteser, hörapparater, varuprover, artiklar tillhörande Hertz samt ömtåliga gods. Djur täcks inte 
heller. 
OBS! Det finns ingen täckning för personliga tillhörigheter i samband med hyrningar som inleds i Spanien 
 
Policyn omfattar inte stöld: 
• om bilen inte är ordentligt låst och säkrad när den är obevakad; 
• om personliga tillhörigheter inte lagras i låst fack och utom synhåll; 
• som inte rapporteras till polisen inom 24 timmar efter upptäckten; eller 
• av värdesaker som lämnas i bilen mellan kl. 2200 och 0800. 
Värdesaker avser: klockor, fotografisk utrustning, bild-/ljud- eller visuell utrustning, datorutrustning och 
elektronik, mobiler, djurhudar, konstsamlingar och konstverk samt andra föremål eller satser av föremål 
som är värda minst 600 EUR (eller lokal motsvarighet). 
Par eller satser avser: ett antal artiklar som anses liknande eller kompletterar varandra eller används 
ihop. 
 
2. Personskadeförsäkring (PAI) Länder, zon 2 TÄCKNING 



Den minsta täckningen som tillhandahålls av alla personskadeförsäkringar kommer att vara för: 
(a) Förlust av liv som orsakas av olycka i eller vid på- eller avstigning från bilen; och 
(b) Kostnader för medicinsk behandling som krävs pga. olycka i vilken bilen är involverad. OBS! I vissa 
länder tillhandahålls personförsäkring utöver minimitäckningen som beskrivs ovan. I vissa länder kan 
denna försäkring även täcka skada på personliga tillhörigheter som lämnas i bilen. 3. Huvudsakliga 
undantag från personförsäkring och personskadeförsäkring (a) Krig, inbördeskrig, revolution. (b) 
Självförvållad skada, självmord eller försäkrad persons egen brottsliga handling. 
(c) Befintlig sjukdom eller medicinskt tillstånd, graviditet. 
(d) Deltagande i tävling eller prövning. 
(e) Användning av en bil i strid med paragraf 5 i de allmänna EMEA-villkoren. 
(f) Liftare. 
(g) Aktiva medlemmar i militär, luftvapen eller marinen. 
 
LANDSSPECIFIKA VILLKOR 
Om inget annat anges före hyrningen eller krävs av omständigheterna, ska följande villkor gälla utöver de 
allmänna EMEA-villkoren för hyrningar som påbörjas i nedan listade länder. Klausulnumren motsvarar 
klausulnumren i de allmänna EMEA-villkoren. 
 
Österrike 
5(e) Bilar, förutom alla modeller av Mercedes, BMW, och VW/Audi, får också köras in i Kroatien, Tjeckien, 
Ungern, Slovakien och Slovenien. Du kan debiteras en högre avgift för CDW, SCDW, TP och PAI om du 
tar med eller kör in bilar i dessa länder. 
 
Tjeckien 
5(e) Bilar får även köras in i och återlämnas i Ungern och Slovakien. Endast specifika kategorier för köras 
in i och återlämnas till Kroatien, Polen och Slovenien (economi, kompaktbil, intermediate och standard). 
Bilar får inte köras in i Portugal eller ut från Europas fastland. 
 
Frankrike och Monaco 
11(a) Där så är möjligt måste du alltid rapportera trafikolyckor som involverar bilen till polisen omedelbart 
och till Hertz inom 5 dagar, och rapportera förlust, skada och stöld på bilen till polisen inom 48 timmar. 
Tyskland 
5(e) Med undantag för Mercedes, BMW och öppna bilar av alla slag, får bilar som hyrs i Tyskland även 
köras in i Tjeckien, Ungern, Polen, Slovakien och Slovenien. 
 
Ungern 
5(e) Bilar som hyrs i Ungern får även tas till och lämnas tillbaka i Kroatien, Tjeckien, Polen, Slovakien och 
Slovenien. Bilar i klass A, B och C får även tas till och lämnas tillbaka i Rumänien och får tas till, men inte 
återlämnas i, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Makedonien och Serbien-Montenegro. 
TP är obligatoriskt om bilen tas in i Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Makedonien, Rumänien, Serbien 
eller Montenegro. Om du inte accepterat TP så måste du meddela en Hertz-representant om detta innan 
du tar in bilen i något av dessa länder, betala den gällande premiumavgiften för TP och kontrollera att 
din/ditt Hyressammanställning/Avtal justeras. 
Du måste erlägga en extra avgift för TP, CDW och SCDW om bilen tas in i Bosnien-Hercegovina, 
Bulgarien, Makedonien, Rumänien, Serbien eller Montenegro. 
 
Irland 
5(f) Bilar får endast köras i Republiken Irland och/eller Nordirland och får inte under några 
omständigheter köras till något annat land utan Hertz godkännande. 
 



Italien 
4(b) Du måste acceptera TP om din hyrning påbörjas inom Italien. 
 
Norge 
4(b) Om du accepterat SCDW så kommer CDW-självrisken för förlustskada eller övrig skada på bilen, 
dess delar eller tillbehör som inte orsakas av stöld, försök till stöld eller skadegörelse att minskas till ett 
belopp som anges i Hyressammanställningen. 
 
Polen 
4(b)Dessutom gäller inte CDW eller TP för skada på navkapslar, vindrutetorkare, registreringsskyltar eller 
antenner som orsakas av någon annat än olycka, eller skada på insidan av bilen. 
I händelse av stöld, ogiltigförklaras alla täckningar om inte bildokumenten och nycklarna återlämnas. 
5(e) Bilar som hyrs i Polen får även köras in i Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Slovakien och 
Slovenien. 
 
Slovakien 
5(e) Bilar får även köras in i och återlämnas i Tjeckien och Ungern. Endast vissa kategorier kan köras in i 
och återlämnas i Kroatien, Polen och Slovakien (economi, kompaktbil, intermediate och standard). 
Bilar får inte köras in i Portugal eller ut från Europas fastland. 
Sydafrika 
3(f) Fristen är 59 minuter. 
4 (b) CDW och SCDW täcker inte skada eller förlust som uppstår när bilen körs på oasfalterad väg eller 
väg som inte är lämplig för den typ av bil som hyrts. Om du planerar att ta med bilen till Namibia kan du 
köpa Ytterligare täckning som begränsar ditt ansvar för skada som uppstår på grusvägar upp till 
gällande självriskbelopp. Om du accepterar Total täckning, elimineras självrisken. 
5(f) Bilar får köras in i Namibia, Moçambique, Lesotho och Swaziland med skriftligt godkännande. 
6(c) Ränta för sen betalning tas ut till en sats på 3 % över ABSA Banks basränta per år. 
7(c) Yngsta ålder för hyrning är 23. 
 
Schweiz och Liechtenstein 
9 Bränsleinköpsalternativet (FPO) är inte tillgängligt. 
13(a) Hertz är endast ansvarigt för förlust eller skada som orsakas av grov vårdslöshet, avsiktlig 
försummelse eller överträdelse av detta Avtal från Hertz sida. 
 
Storbritannien 
5(f) Bilar som hyrs i Storbritannien får köras till Frankrike enligt Hertzs överenskommelse ‘Le Swap’. 
7(c) Du är fullt ansvarig för eventuell restaurering och förlust av hyresintäkter om bilen grips i tullen. 
FÖRMÅNSTABELL FÖR PERSONFÖRSÄKRING OCH PERSONSKADEFÖRSÄKRING . 
 

La
nd 
Zo
n 
1 

Personskadeförsäkring Medicinsk
a och 
akuta 

Extra 
vårdförmån

er 

Personliga 
tillhörigheter 
och bagage 

(begränsat per 
fordon) 

 Förare Alla 
passager

are 

 
 

Fra
nkr
ike 

Dödsfall 
Permanent 

€ 40,000 
 
€ 75,000 

€ 20,000 
 
€ 37,500 

upp till € 850 
Självrisk på 
50 € 

Upp till 1 000 € 
20 € per dag 

Skada, 1,500 € 
Stöld, 750 €  



oc
h 
Mo
na
co) 

total 
invaliditet 
Synförlust 
Förlust av lem 

€ 30,000 
€ 30,000 

€ 15,000 
€ 15,000 

Värdesaker, 450 € 
250 € per föremål 
Självrisk på 75 € 

Ty
skl
an
d 

Dödsfall 
Permanent 
total 
invaliditet 
Synförlust 
Förlust av lem 

€ 40,000 
 
€ 75,000 
€ 30,000 
€ 30,000 

€ 20,000 
 
€ 37,500 
€ 15,000 
€ 15,000 

upp till 1 700 
€ 
Självrisk på 
50 € 

Upp till 1 000 € 
20 € per dag 

Skada, 1,500 € 
Stöld, 750 € 
Värdesaker, 450 € 
250 € per föremål 
Självrisk på 75 € 

 

Ital
ien 

Dödsfall 
Permanent 
total 
invaliditet 
Synförlust 
Förlust av lem 

€200,000 
€150,000 
€ 30,000 
€ 30,000 

€ 100,000 
 
€ 75,000 
€ 15,000 
€ 15,000 

upp till 850 € 
Självrisk på 
50€ 

Upp till 1 000 € 
20 € per dag 

Skada, 1,500 € 
Stöld, 750 € 
Värdesaker, 450 € 
250 € per föremål 
Självrisk på 75 € 

 

Ne
der
län
der
na 

Dödsfall 
Permanent 
total 
invaliditet 
Synförlust 
Förlust av lem 

€ 5,000 
 
€ 10,000 
€ 10,000 
€ 10,000 

€ 5,000 
 
€ 10,000 
€ 10,000 
€ 10,000 

upp till 850 € 
Självrisk på 
50€ 

Upp till 1 000 € 
20 € per dag 

Skada, 700 € 
Stöld, 700 € 
Värdesaker, 450 € 
250 € per föremål 
Självrisk på 75 € 

 

Sp
ani
en 

Dödsfall 
Permanent 
total 
invaliditet 
Synförlust 
Förlust av lem 

€ 40,000 
 
€ 75,000 
€ 30,000 
€ 30,000 

€ 20,000 
 
€ 37,500 
€ 15,000 
€ 15,000 

upp till 850 € 
Självrisk på 
50€ 

Upp till 1 000 € 
20 € per dag 

Skada, 1,500 € 
Stöld, 750 € 
Värdesaker, 450 € 
250 € per föremål 
Självrisk på 75 € 

 

Sc
hw
eiz 
(oc
h 
Lie
cht
en
ste
in)  

Dödsfall 
Permanent 
total 
invaliditet 
Synförlust 
Förlust av lem 
 
 

CHF 
75,000 
CHF 
100,000 
 

CHF 37,50 
CHF 50,000 

upp till 1 250 
CHF 
Självrisk på 
80 CHF 

Upp till 1 600 
CHF 
35 CHF per 
dag 

Skada, 2,500 CHF 
Stöld, 1 200 CHF 
Värdesaker, 700 
CHF 
CHF 350 per 
föremål 
Självrisk på 100 
CHF 

 

St
or
bri
tan
nie
n 

Dödsfall 
Permanent 
total 
invaliditet 

£ 30,000 
 
£ 50,000 
£ 20,000 
£ 20,000 

£ 15,000 
 
£ 25,000 
£ 10,000 
£ 10,000 

upp till 550 £ 
Självrisk på 
35 £ 

Upp till 700 £ 
15 £ per dag 

Skada, 2,500 £ 
Stöld, 1 000 £ 
Värdesaker, 500 € 
£ 500 per föremål 
Självrisk på 50 £ 

 



Synförlust 
Förlust av lem 

 

Land 
Zon 2 

Personskadeförsäkring Medicinska och akuta Allmänna 
kommentarer 

 Förare Alla 
passager

are 

Österrike Dödsfall 
Permanent 
Total 
invaliditet 

€ 21,801 
 

€ 21,801 
 

€ 727  

Tjeckien Dödsfall 
Permanent 
Total 
invaliditet 

700,000 
CZK 

150,000 
CZK 
(under 18 år 
70,000 CZK 

  

Danmark Dödsfall 
Permanent 
Total 
invaliditet 

100,000 
DKR 

100,000 
DKR 

 Täckning begränsas 
till föraren och högst 
5 passagerare. 
Täckning för 
invaliditet: max 300 
000 DKR. . 

Finland Dödsfall 
Permanent 
Total 
invaliditet 

16,819 
 
 

16,819 € 
(under 16 år) 
€ 8,409 
(under 16 år) 
 

Full täckning Täckning för 
invaliditet: 
16 819 € 

Ungern Dödsfall 
Permanent 
Total 
invaliditet 

1,000,000 
HUF 
 
 

HUF 
500,000 
 
 

100,000 HUF 
(Medicinska och akuta 
kostnader 
10 000 HUF 
(Sjukhusförmån/dag) 

Maximalt anspråk 
på 30 000 HUF 
inkluderat i 100 000 
HUF för 

Irland Dödsfall € 30,474 € 5,079 
(over 16 
yrs.) 
€ 3,174 
(under 16 
yrs.) 
 

€ 698 per car PIA now called 
Driver and Baggage 
Protection (DBP). 

Israel Dödsfall 
Permanent 
Total 
invaliditet 

30,000 USD 
(5 till 70 år) 

6,000 USD 
(5 till 70 år) 
 

 Försäkringsvillkor 
utesluter också 
täckning i händelse 
av fientliga 
handlingar. Total 
synförlust och/eller 



förlust av lem 
(armar eller ben) 
täcks till 50 %. 

Norge Dödsfall 
Permanent 
Total 
invaliditet 

100,000 
NOK 
200,000 
NOK 

100,000 
NOK 
200,000 
NOK 

100 000 1000 / dag 
(Max 5,000 NOK) 

Max anspråk för 
dödsfall/invaliditet: 1 
000 000 NOK 

Polen Dödsfall 
Permanent 
Total 
invaliditet 

22,000 € 
(max) 

22,000 € 
(max) 

730 €  

Portugal Dödsfall 
Permanent 
Total 
invaliditet 

37,409.84 € 37,409.84 € 
 

3,740.98 € 
 
 

 

Slovakien Dödsfall 
Permanent 
Total 
invaliditet 

10,000 € 2,500 € 
(barn upp till 
16 år. 1 
500€) 

25,000 €  

Sydafrika Dödsfall 
Permanent 
Total 
invaliditet 

200,000 
ZAR 
per händelse 
(dvs. 100 
000 ZAR 
per person 
om 
2 personer 
är 
inblandade) 

 20,000 ZAR per person  Täckning begränsas 
till föraren och högst 
3 passagerare. 
Maximal utbetalning 
per händelse 350 
000 ZAR. 

Sverige Dödsfall 
Permanent 
Total 
invaliditet 

50,000 SEK 
 
100,000 
SEK 

50,000 SEK 
 
100,000 
SEK 

Full täckning Upp till 10 000 SEK 

Turkiet Dödsfall 
Permanent 
Total 
invaliditet 

10,000 € 10,000 € 1,200 €  

 
 

DEL II. D. VILLKOR FÖR UTHYRNINGAR I AUSTRALIEN 
Villkoren och reglerna som visas i denna del II. D. ("Australiska villkor") gäller för alla hyrningar som börjar 
i Australien. Alla hänvisningar här i del II. D. till numrerade klausuler och underklausuler hänvisar till 



dessa Australiska villkor. 
 
1. DETTA AVTALS KARAKTÄR 
(a) Förutom i den utsträckning som lagen anger, består Avtalet av följande dokument som utgör samtliga 
villkor, bestämmelser, garantier och åtaganden vad gäller din hyrning av bilen och för vilka Hertz 
samtycker till att du får hyra bilen under hyresperioden: Dessa Australiska villkor; de Allmänna villkoren; 
Formuläret (exklusive villkoren som ingår i hänvisningsform på Formuläret, om tillämpligt); din 
medlemsregistrering för uthyrningsprogram i Australien; och Ytterligare villkor, om sådana finns. 
(b) Ytterligare villkor, om sådana finns, ersätter eventuella avvikelser mellan villkoren i dessa Australiska 
villkor, de Allmänna villkoren, Formuläret eller din medlemsregistrering för uthyrningsprogram i Australien. 
(c) Du får inte försöka överföra eller andrahandsuthyra bilen eller någon rättighet eller något åtagande 
enligt detta Avtal. Försök till överlåtelse eller andrahandsuthyrning av bilen till någon annan än Hertz är ej 
giltiga. Varken du eller någon Behörig förare är agenter för Hertz. Ingen får utföra service eller 
reparationer på bilen utan Hertzs skriftliga godkännande. 
(d) Du bekräftar och lovar Hertz att all information som du tillhandahåller Hertz före eller under 
Hyresperioden är sanningsenlig och korrekt i varje detalj, och informationen som du tillhandahåller utgör 
all information som Hertz rimligen kan behöva. 
 
2. ÅTERLÄMNANDE OCH ÅTERTAGANDE AV BILEN 
(a) Du samtycker till att lämna tillbaka bilen till Hertz vid Formulärets angivna tid och plats, eller tidigare 
om så rimligen begärs av Hertz, inklusive om Hertz skäligen anser att du har brutit mot eller kommer 
sannolikt att bryta mot Avtalet. 
(b) Bilen anses inte återlämnad förrän vid Hyresperiodens slut. Om du lämnar tillbaka bilen utanför 
öppettider, förblir du ansvarig för bilen tills nästa arbetsdag när Hertz inspekterat och godkänt bilen. 
(c) Om du inte lämnar tillbaka bilen enligt detta Avtal, kan Hertz efter att ha skickat meddelande om 
återlämnande till din adress, vidta åtgärder för att återta bilen, oavsett när eller var den upptäcks. Du 
godkänner tillträde till alla lokaler som du äger eller utnyttjar eller, där nödvändigt, går du med på att vidta 
alla rimliga åtgärder för att erhålla rätt för Hertz att få tillträde till lokaler för att återta bilen. 
(d) Om bilen felparkeras, verkar övergiven eller används eller förvaras på sätt som enligt Avtalet är 
förbjudet, får Hertz återta bilen utan skriftligt meddelande enligt klausul 2(c). I den utsträckning som lagen 
tillåter, avstår du från förhandling eller meddelande eller juridisk process som en förutsättning för Hertz 
återtagande av bilen enligt klausul 2(d). 
(e) Från den dag som Hertz skickar dig meddelande enligt klausul 2(c), får Hertz verkställa sina juridiska 
rättigheter för att återta bilen. Du lovar att samarbeta med Hertz i deras återtagande av bilen. 
(f) Du måste ersätta Hertz för rimliga kostnader för återtagande av bilen i fall där sådana kostnader är ett 
resultat av din underlåtenhet att återlämna bilen enligt detta Avtal. 
(g) Förutom i det fall att Hertz begått fel, friskriver du Hertz från anspråk som görs mot dig av någon tredje 
part till följd av Hertzs återtagande av bilen. 
 
3. UNDERHÅLL OCH SÄKERHET 
(a) Du och Hertz är överens om att bilen är i allmänt oskadat skick, med undantag för de anmärkningar 
som du eller Hertz gör skriftligen på rapporten om fordonets skick. Du går med på att lämna tillbaka bilen i 
samma skick, med förbehåll för normalt slitage. 
(b) Du samtycker till att kontrollera motoroljenivån och kylvätskenivån vid lämpliga mellanrum och hålla 
dem på nivåer som rekommenderas i bilens tillverkarspecifikationer eller enligt annat krav som finns för 
att upprätthålla bilens prestanda. 
(c) Hertz (via underleverantörer) tillhandahåller vägassistans dygnet runt för bilen. 
(d) Du och eventuella behöriga förare måste följa gällande bilbältes- och barnbestämmelser. 
 
4. KOSTNADER 
(a) Du samtycker till att ersätta Hertz för följande kostnader för uthyrning av bilen: 



(i) Timavgifter Det dagliga hyrespriset som anges på Formuläret för varje Hyresdygn. Den extra kostnad 
utanför kontorstid som anges på Formuläret och debiteras för varje hel eller påbörjad timme tills beloppet 
når gränsen för det dagliga hyrespriset; 
(ii) Kilometerkostnad Kostnaden för antalet kilometer som körs utöver det inkluderade antalet (om 
tillämpligt) som anges på Formuläret, beräknad med gällande kilometeravgift; 
(iii) Leverans-/återhämtningskostnader En avgift för att leverera bilen till och/eller hämta bilen från någon 
annan plats än ett Hertz-kontor (denna kostnad gäller alla återhämtningar enligt klausul 2); 
(iv) Valfria försäkringstjänster för hyrestagare Kostnaden för valfria försäkringstjänster för hyrestagare 
som du accepterat och som anges på Formuläret, beräknat för varje hel eller påbörjad Hyresdag. Se 
klausul 12 i dessa Australiska villkor för information rörande försäkringstjänster för hyrestagare. 
(v) Bränslekostnader Om du enligt Formuläret inte accepterade Bränsleinköpsalternativet, eller om inget 
annat anges på Formuläret, måste du lämna tillbaka bilen med en full tank eller ersätta Hertz för tankning 
till ett pris av: 
(A) om bilen körts mindre än 250 km under hyresperioden, gäller antalet kilometer som körts gånger 
kilometeravgiften som anges på Formuläret; eller 
(B) om bilen körts längre än 250 km under hyresperioden, gäller antalet bränsleliter som krävs för att fylla 
tanken helt gånger literpriset som anges på Formuläret. 
(vi) Indrivningskostnader Om du inte betalar kostnaderna enligt detta Avtal, måste du ersätta Hertz för 
dess rimliga kostnader och utgifter för indrivning av betalning enligt detta Avtal; 
(vii) Avgifter och böter Ett belopp som motsvarar alla vägtullar, böter, straff, avgifter, skatt eller andra 
kostnader som tas ut av någon regering, myndighet eller tullverksamhet för din hyrning eller användning 
av bilen, inklusive stämpelskatt på detta Avtal; 
(viii) Kostnadsåterhämtning Beloppet som anges på Formuläret för att täcka driftskostnaderna för att 
bedriva verksamhet i olika delstater, territorier eller andra områden, inklusive men inte begränsat till, 
fordonsregistrering och olyckskostnader; 
(ix) Tilläggsavgifter Beloppet som anges på Formuläret som bidrag till ytterligare driftskostnader för att 
bedriva verksamhet i vissa regioner eller på vissa platser, eller relaterade till användning av bilen av 
personer under 21 år; 
(x) Administrativa/serviceavgifter Ett belopp för ovanliga eller ytterligare administrativa och/eller 
servicefunktioner som Hertz vidtar i samband med din hyrning av bilen, inklusive betalning av eller 
hantering av anspråk relaterade till avgifter eller böter enligt klausul 4(a)(vii); 
(xi) Vägassistans Kostnaden för att tillhandahålla vägassistans, där problemet (för vilket vägassistans 
begärs) inte orsakas av ett problem med bilen. 
(b) Om kostnadsbeloppet inte anges på Formuläret, kommer beräkningsunderlaget för beloppet som 
fastställs av Hertz vara det som fastställs i klausul 14. 
(c) Du samtycker till att på Hertz begäran betala för avgifter enligt denna klausul. Detta sker vanligtvis vid 
Hyresperiodens slut, men kan innebära senare betalningar efter att bilen har inspekterats av Hertz om 
kostnader och utgifter upptäcks efter Hyresperiodens slut. Hertz får debitera ditt kort för alla kostnader 
enligt klausul 4 och i enlighet med klausul 11(a). 
 
5. FULLT ANSVAR 
Du bör hänvisa till klausul 5(d), 5(e) och 6 för ditt eventuella ansvar som uppkommer till följd av all 
användning av bilen för, eller som uppkommer medan bilen används för, någon förbjuden användning 
eller av någon förbjuden person eller för något självrisksamband som anges i denna klausul. 
(a) Förbjudna användningar Bilen får aldrig användas: 
(i) hänsynslöst eller med uppsåt att orsaka skada eller förlust; 
(ii) i Tasmanien, förutom om upphämtningsplatsen ligger i Tasmanien; 
(iii) för att begå olaglig handling; 
(iv) för race eller bilprov eller andra tävlingar; 
(v) för att transportera passagerare i utbyte mot ersättning eller belöning (utan Hertzs godkännande); 



(vi) för transport av allt gods som lastas felaktigt eller olämpligt, eller för transport av gods som bilen inte 
är byggd för (inklusive farliga material, så som gaser och substanser som kan bilda explosiva 
blandningar); eller 
(vii) för att dra en släpvagn eller annat fordon, förutom om bilen har dragkrok, du har fått godkännande 
från Hertz samt vikt och storlek på föremålet som dras inte överstiger bilens angivna kapacitet. 
(b) Förbjudna personer Följande personer får aldrig köra bilen eller på annat vis vara i kontroll av den: 
(i) en person som är berusad; eller 
(ii) en person som inte är en behörig förare. 
(c) Självrisksanvändningar Du är fullt ansvarig och skadeståndsskyldig för Skada enligt klausul 6 om bilen 
används: 
(i) på någon väg eller något underlag som inte är förseglat annat än väg som håller på att repareras, korta 
vägar till nationell eller regional park, turistattraktion eller semesterboende, eller annan väg som du gör 
Hertz medveten om, förutom om bilen har fyrhjulsdrift; 
(ii) någon Alpine Resort under meddelad snösäsong eller annat område där man rimligen skulle använda 
snökedjor, såvida du enligt Formuläret inte erbjuds och accepterar SNO; 
(iii) någon strand eller annat område som utsätts för saltvatten; 
(iv) i något område eller under någon omständighet (inklusive korsning av vattenväg) där bilen helt eller 
delvis nedsänks i vatten; 
(v) under omständighet där bilens kaross eller underrede skadas eller kan skadas som ett resultat av 
kontakt med fast objekt som hänger över eller som ligger på vägunderlaget (inklusive körning eller försök 
att köra under, över eller runt sådant föremål); 
(vi) i något annat område eller region som Hertz utser som område eller region där bilen inte får 
användas. 
(d) Om bilen används för Förbjuden användning eller av Förbjuden person i strid mot klausul 5(a) eller 
5(b): 
(i) kommer du, i den utsträckning som lagen tillåter, att förlora alla förmåner för ansvarsbegränsning för 
förlustskada eller övrig skada på bilen, även om du accepterat (MAX), (AER) (PLUS), (AER) eller andra 
valfria försäkringstjänster för hyrestagare som erbjuds vid upphämtning; och 
(ii) det utgör överträdelse av detta Avtal, vilket ger dig fullt ansvar i den utsträckning som lagen tillåter, för 
faktiska skador och följdskador som Hertz ådrar sig på grund av överträdelsen samt Hertzs relaterade 
kostnader och juridiska kostnader. 
(e) Om bilen används med full självrisk enligt klausul 5(c) skall du i den utsträckning som lagen tillåter, 
förlora all rätt till ansvarsbegränsning för förlustskada och övriga skador på bilen, även om du accepterat 
(MAX), (AER) (PLUS) eller (AER). 
 
6. DITT ANSVAR 
(a) Med förbehåll för denna klausul 6 är du ansvarig, i så stor utsträckning som lagen tillåter, för alla 
Skadestånd som uppstår under Hyresperioden eller som härrör från din hyra eller användning av Bilen. 
Utan att det påverkar denna klausul 6 eller någon annan klausul, finns det inte något tak eller någon 
begränsning av ditt ansvar gentemot Hertz som härrör från användning av Bilen, eller som inträffar 
medan Bilen används på något sätt som utgör Förbjuden användning eller av en Förbjuden person eller 
vid Användning som innebär Fullt ansvar enligt vad som avses i klausul 5 (Fullt ansvar). 
(b) Ditt ansvar gentemot Hertz för Skadestånd som härrör från en Singelolycka är begränsat till summan 
av (x) ADE PLUS (y) 2 200 AUD (inklusive moms), eller ett sådant annat belopp i tillägg till ADE som 
specificeras i Tilläggsvillkoren, förutom om du har blivit erbjuden och accepterat MAX enligt notering i 
Formuläret. Om MAX har accepterats och noterats, har du inget ansvar. 
(c) Ditt ansvar gentemot Hertz för Skadestånd som härrör från vattenskador (förutom total eller partiell 
översvämning) är begränsat till summan av (x) ADE PLUS (y) 2 200 AUD (inklusive moms), eller ett 
sådant annat belopp i tillägg till ADE som specificeras i Tilläggsvillkoren. 
(d) Ditt ansvar gentemot Hertz för Skadestånd förutom som anges i klausulerna 6 (b) och 6 (c) som 
inträffar under Hyresperioden eller som är en följd av din hyra eller användning av Bilen är begränsat till 
beloppet för ADE, förutom om du har blivit erbjuden och accepterat MAX och detta noteras i Formuläret. 
Om MAX har accepterats och noterats har du inget ansvar. 



(e) Utan att det påverkar klausulerna 6 (b), 6 (c) och 6 (d), är du ersättningsskyldig gentemot Hertz för 
Skadestånd som uppstår till följd av att du felaktigt monterat snökedjor, skidräcke eller takräcke på bilen 
eller på annat sätt orsakar skada på bilen, något annat fordon eller någon annan egendom. 
(f) Utan att det påverkar klausulerna 6 (b), 6 (c) och 6 (d), är du ersättningsskyldig gentemot Hertz i den 
omfattning som din överträdelse av klausul 9, inkluderat medgivande av ansvar för överträdelse av 
klausul 9 (d), leder till att Hertz åsamkas större förlust, skada, ansvar, kostnad eller utgift än vad som 
hade åsamkats utan din överträdelse. 
(g) Utan att det påverkar klausulerna 6 (b), 6 (c) och 6 (d), samtycker du till att gottgöra och hålla Hertz 
skadelöst i största möjliga utsträckning som är tillåtet enligt lag, från alla anspråk gentemot Hertz för 
förluster av eller skador på personlig egendom i samband med hyran enligt detta Avtal. Detta inkluderar, 
utan begränsning, personlig egendom som har lämnats i ett Hertz-fordon eller som tas med till Hertz 
lokaler, men inkluderar inte Bilen eller någon annan egendom som har skadats till följd av att Bilen 
krockar med egendomen och inkluderar inte heller någon förlust eller skada som har orsakats av 
oaktsamhet eller uppsåtlig försummelse av Hertz. 
(h) Om en Behörig förare orsakar personskador till följd av användning av Bilen, regleras 
skadeståndsansvaret av lagstadgade tabeller gällande trafikskadeersättning i varje land (med förbehåll 
för villkor och begränsningar i nämnda tabeller). För mer information om omfattning, villkor och 
begränsningar av detta försäkringsskydd, kontakta behörig myndighet i det land där Bilen är registrerad. 
 
7. BEGRÄNSAT ANSVAR OCH SKADEERSÄTTNING 
(a) Du har rättigheter enligt och i samband med detta Avtal genom konsumentskyddslagstiftning, 
inkluderat garantier att Bilen är av marknadsmässig kvalitet, stämmer överens med beskrivningen eller 
exemplar som har visats upp före uthyrningen och att alla tjänster som Hertz tillhandahåller dig uppfyller 
vederbörlig omsorg och skicklighet. Förutom dessa rättigheter tillhandahåller Hertz inte några garantier 
vad beträffar Bilen eller din hyra av Bilen. 
(b) I förtydligande syfte, förutom Hertz skyldigheter enligt klausul 7 (a) och i så stor utsträckning som 
lagen tillåter, åtar sig Hertz inte något ansvar eller skadeståndsansvar gentemot dig eller någon Behörig 
förare för någon förlust, skada, kostnader, utgifter, skadestånd (inkluderat utebliven användning eller 
nytta men exkluderat skada eller förlust som orsakas av oaktsamhet eller uppsåtlig försummelse från 
Hertz sida) eller några andra betalningsskyldigheter som härrör från: 
(i) Olycka, motorstopp eller något annat fel på Bilen, eller 
(ii) förlust av eller skada på din eller någon annans personliga egendom, inkluderat, utan begränsning, 
personliga tillhörigheter som lämnas i ett Hertz-fordon eller som tas med till Hertz lokaler, eller 
(iii) fel eller försummelse i någon gatuförteckning eller annan karta (oavsett om den tillhandahålls av Hertz 
eller ej), eller något tekniskt fel eller annat fel på biltelefon eller fordonsnavigeringssystem (oavsett om de 
är installerade i eller på annat sätt tillhandahålls med Bilen). 
(c) Utan att det begränsar det föregående, och i så stor utsträckning som lagen tillåter, ska Hertz inte 
hållas ansvarigt gentemot dig eller någon Behörig förare för utebliven användning eller nytta av Bilen eller 
något annat fordon eller någon indirekt eller särskild skada eller följdskador som härrör från någon fråga 
som omfattas av detta Avtal. 
(d) Såvida du inte har hyrt Bilen för personlig eller privat användning, ska Hertz ansvar, inkluderat ansvar 
för oaktsamhet, vara begränsat i så stor utsträckning som lagen tillåter, till: 
(i) vad gäller varor, enligt Hertz val: 
(A) ersättning av varorna eller leverans av likvärdiga varor, 
(B) reparation av varorna, 
(C) betalning av kostnaden för ersättning av varorna eller förvärv av likvärdiga varor, eller 
(D) betalning av kostnaden för att reparera varorna. 
(ii) vad gäller tjänster, enligt Hertz val: 
(A) att tillhandahålla tjänsterna igen, eller 
(B) betalning av kostnaden för att tjänsterna ska tillhandahållas på nytt. 
8. UTTALANDEN FRÅN RESEBYRÅER 



I förtydligande syfte understryks att resebyråpersonal inte är anställda av eller representerar Hertz. 
Därmed, och i den utsträckning som lagen tillåter, åtar sig Hertz inte något ansvar för krav, redogörelser 
eller uttalanden som har gjorts av någon resebyrå beträffande Bilen eller Hertz tjänster enligt detta Avtal. 
 
9. OLYCKOR OCH BÖTER - VAD DU SKA GÖRA 
(a) Du måste rapportera eventuella Olyckor (oavsett om olyckan leder till att Bilen skadas, förloras eller 
förstörs) till Hertz så snart som möjligt efter det att Olyckan inträffar. 
(b) Du måste tillhandahålla all information som Hertz skäligen kräver gällande Olyckan. Utan begränsning 
av det föregående, måste du lämna in en korrekt ifylld skriftlig rapport av Olyckan till Hertz, så snart det är 
praktiskt möjligt efter Olyckan eller annars på begäran av Hertz. 
(c) Du samtycker till att hjälpa Hertz (på Hertz bekostnad och under ledning av Hertz), beträffande alla 
anspråk eller rättsliga åtgärder som vidtas beträffande eventuella Olyckor, vilket omfattar din närvaro vid 
domstol för att vittna. 
(d) Du, eller någon annan person på dina vägnar, får inte erbjuda någon eftergift, betalning, förlikning, 
avstående, befrielse eller på annat sätt medge ansvar (förutom att lämna en sanningsenlig redogörelse 
om så krävs enligt lag) beträffande Olyckan. 
(e) Alla papper och andra dokument som mottas från dig beträffande Olyckan måste lämnas in 
omgående till Hertz. Vidare samtycker du till att vidta skäliga åtgärder för att säkerställa att alla andra 
personer som mottar sådana papper eller dokument gällande Olyckan lämnar över dessa papper eller 
dokument omgående till Hertz. 
(f) Du samtycker till att meddela Hertz angående eventuella trafik- eller parkeringsförseelser som inträffar 
under Hyresperioden, så snart som möjligt. 
(g) Hertz kan godtyckligt avbryta din hyra av Bilen och underlåta att tillhandahålla ett ersättningsfordon 
efter en Olycka. Om Avtalet sägs upp, ska Hertz återbetala proportionerlig del av förbetalda avgifter 
gentemot alla avgifter som har förfallit och som ska betalas enligt klausul 4 och som, vad gäller 
Skadestånd, har förfallit och ska betalas enligt klausul 6. 
 
10. SAMTYCKE TILL DELGIVANDE AV PERSONUPPGIFTER 
Du samtycker till att Hertz hämtar in upplysningar från kreditupplysningsföretag i syfte att utvärdera dina 
ansökningar om att hyra fordon från Hertz, samt för att hantera din hyra av fordon. Du samtycker också till 
att låta Hertz ge dina personuppgifter till kreditupplysningsföretag i syfte att hämta in sådana rapporter 
och för att få information om dig från kreditgivare som identifieras i rapporterna. 
 
11. KREDIT- OCH BETALKORT 
(a) Du tillåter att Hertz debiterar ditt kredit- eller betalkort ("Kortet") vars nummer du har angett i din 
Medlemsregistrering, eller det avtryck eller scanning av Kortet eller numret som du tillhandahåller Hertz 
representant när du hyr Bilen (eller vid annan tidpunkt), beträffande alla avgifter som ska betalas enligt 
klausul 4 och i fråga om Skadestånd som ska betalas enligt klausul 6 upp till beloppet (x) ADE PLUS (y) 2 
200 AUD (inklusive moms), eller sådant annat belopp i tillägg till ADE som anges i Tilläggsvillkoren. 
(b) Om Kortnumret inkluderas i din Medlemsregistrering, eller om du visar upp ett Kort när du ska hyra, 
tillåter du även att Hertz spärrar ett belopp, eller att få beviljande från Kortutfärdaren vid tidpunkten för 
hyran, att spärra ett belopp upp till summan av (x) den förväntade kostnaden för hyran (minus eventuella 
avdrag, krediter eller rabatter) PLUS (y) 200 AUD (inklusive moms), eller annat belopp som meddelas vid 
bokningstillfället. 
(c) Om Hertz debiterar ditt Kort för Skadestånd som ska betalas enligt klausul 6, kommer Hertz meddela 
dig omedelbart angående beloppet som har debiterats och tillhandahålla detaljer om Skadeståndet. Om 
du bestrider Skadeståndet eller det debiterade beloppet, kan du kontakta Hertz representant som anges i 
brevet med meddelande om Skadestånd. Hertz kommer att hantera eventuell tvist omgående. Om Hertz 
anser att det är rimligt att något belopp ska återbetalas till dig kommer ditt Kort att krediteras sådant 
belopp omgående. Om du är missnöjd med något beslut som har fattats av Hertz i denna fråga, kan du 
kontakta Hertz Kundservice i Australien eller i det land där du bor. 
(d) Ditt Kort kan debiteras inom 30 dagar efter det att Bilen har lämnats tillbaka, trots att eventuella 
särskilda debiteringar eller belopp gällande Skadestånd kan ha tillämpats men inte debiterats när Bilen 
lämnades tillbaka. 



(e) När det visar sig för Hertz att Skadeståndet som härrör från din hyra av Bilen kan närma sig eller 
överskrida beloppet för ADE, kommer Hertz att debitera ditt kort med det totala beloppet för ADE. Om det 
senare visar sig att det faktiska Skadeståndet är lägre än ADE, kommer Hertz omedelbart att kreditera 
skillnaden till ditt Kort. 
(f) Du garanterar att Kortet är ditt och att du (antingen ensam eller tillsammans med någon annan person 
eller andra personer) är ansvarig för alla belopp som krediteras eller debiteras på Kortet. 
 
12. EXTRA FÖRSÄKRINGSTJÄNSTER FÖR HYRESTAGARE 
(a) Du kan teckna extra Försäkringstjänster för hyrestagare som kan minska ditt ansvar enligt klausul 6 
för Skadestånd som uppstår under Hyresperioden eller som härrör från din hyra eller användning av 
Bilen. 
(b) Utan att det påverkar något i denna klausul 12 eller någon annan klausul, och oavsett om du tecknar 
några Försäkringstjänster för hyrestagare, finns det inget tak eller begränsning av ditt ansvar gentemot 
Hertz: 
(i) till följd av användning av Bilen, eller som inträffar medan Bilen används på något sätt som utgör 
Förbjuden användning eller av någon Förbjuden person eller Användning som innebär Fullt ansvar i 
enlighet med vad som avses i klausul 5 (Fullt ansvar), eller 
(ii) enligt klausulerna 6 (e), 6 (f) och 6 (g). 
(c) Om du blir erbjuden och accepterar Extra fullvärdesskydd ("MAX") (som endast är tillgängligt på vissa 
platser) och detta noteras i Formuläret gäller följande: 
(i) du har inget Skadeståndsansvar gentemot Hertz, förutom vad som anges i klausulerna 12 (b) och 12 
(c) (ii), som inträffar under Hyresperioden eller som är en följd av din hyra eller användning av Bilen 
(inkluderat Singelolycka och skada på däck och/eller vindruta), 
(ii) ditt Skadeståndsansvar gentemot Hertz som härrör från vattenskada (förutom total eller partiell 
översvämning) är begränsat 
till beloppet 2 200 AUD, och 
(d) om du blir erbjuden och accepterar Självriskeliminering Plus ("AER PLUS") och detta noteras i 
Formuläret gäller följande: 
(i) ditt Skadeståndsansvar gentemot Hertz, förutom vad som anges i klausulerna 12 (b), 12 (d) (ii) och 12 
(d) (iii), som inträffar under Hyresperioden eller som är en följd av Din hyra eller användning av Bilen, är 
begränsat till beloppet för ADE som har noterats i Formuläret, 
(ii) ditt Skadeståndsansvar gentemot Hertz som härrör från en Singelolycka eller vattenskada (förutom 
total eller partiell översvämning) är begränsat till summan av (x) ADE som har noterats i PLUS-Formuläret 
(y) 2 200 AUD, och 
(iii) du har inget ansvar gentemot Hertz för skador på däck och/eller vindruta. 
(e) Om du blir erbjuden och accepterar Självriskeliminering ("AER") och detta noteras i Formuläret gäller 
följande: 
(i) ditt Skadeståndsansvar gentemot Hertz, förutom vad som anges i klausulerna 12 (b), 12 (e) (ii) och 12 
(e) (iii), som inträffar under Hyresperioden eller som är en följd av din hyra eller användning av Bilen, är 
begränsat till beloppet för ADE som har noterats i Formuläret, 
(ii) ditt Skadeståndsansvar gentemot Hertz som härrör från en Singelolycka eller vattenskada (förutom 
total eller partiell översvämning) är begränsat till summan av (x) ADE som har noterats i PLUS-Formuläret 
(y) 2 200 AUD, och 
(iii) du är ansvarig gentemot Hertz för skador på däck och/eller vindruta. 
(f) Om du blir erbjuden och accepterar SNOW ("SNO") (som endast är tillgängligt på vissa platser och för 
vissa fordon och som för närvarande inte erbjuds som ett tillval vid Medlemsregistrering) vid tidpunkten 
för hyran enligt vad som noteras i Formuläret, gäller följande: 
(i) klausul 5 (c) (ii) tillämpas inte, och 
(ii) trots klausulen 12 (f) (i), är Du ersättningsansvarig gentemot Hertz i enlighet med klausul 6 (e) för 
Skadestånd som uppstår till följd av att Du felaktigt monterat snökedjor, skidräcke eller takräcke på Bilen 
eller på annat sätt orsakar skada på Bilen eller något annat fordon eller någon annan egendom. 
 



13. DEFINITIONER OCH TOLKNING 
"Olycka" avser en krock mellan Bilen och ett annat föremål, inkluderat ett annat fordon, eller någon annan 
incident eller händelse som leder till att Bilen skadas, förloras eller blir förstörd, och inkluderar 
Singelolycka. 
"ADE" avser Självrisk som har noterats i Formuläret, efter det att man har tagit hänsyn till eventuella 
avdrag om du har accepterat AER PLUS eller AER och detta har noterats i Formuläret. 
"Tilläggsvillkor" avser alla andra villkor som har registrerats i något dokument som Hertz behöriga 
representant ber dig att underteckna när du hyr Bilen. 
"AER" och "AER PLUS" är definierade i klausul 12. 
"Behörig förare" avser dig och/eller någon annan person: 
(a) med eller över den minimiålder som har noterats i Formuläret, 
(b) som har ett giltigt körkort som: 
(i) är på engelska eller, om det inte är på engelska, åtföljs av en auktoriserad översättning till engelska, 
(ii) gäller för att köra Bilen i fråga, och 
(iii) föraren har haft körkortet under minst 12 månader, och 
(c) som har ditt tillstånd att köra Bilen och är: 
(i) antingen en av dina nära familjemedlemmar som bor permanent tillsammans med dig, din 
arbetsgivare, anställde, arbetskamrat eller tillfällig samarbetspartner i affärsverksamhet, eller en person 
eller ett företag som har avtalat att genomföra arbete åt dig, eller personal som arbetar för sådan person 
eller sådant företag eller som tillfälligt utför arbete åt dig, eller 
(ii) någon annan person som Hertz har godkänt skriftligen. 
"Arbetsdag" avser en dag som är arbetsdag på uthyrningsplatsen. 
"Arbetstid" avser tider då hyrbilskontoret, där bilen hyrs eller återlämnas, är öppet, vilket annonseras på 
Hertz webbplats eller på hyrbilskontoret. 
"Bil" har den betydelse som definieras i de Allmänna villkoren. 
"Starttid" avser det senaste av följande datum och tider: 
(a) som anges i Formuläret som starttid för hyran, eller 
(b) när Bilen levereras till dig eller till en plats som du har begärt. 
"Skadestånd" avser alla utgifter, kostnader (inklusive samtliga rättegångskostnader), vite, skatt, 
skadeståndsansvar eller andra ekonomiska förpliktelser oavsett slag (inkluderat självrisk som ska betalas 
enligt tillämpliga försäkringar) som åsamkas Hertz beträffande: 
(a) förlust av, skada på eller på annat sätt i förhållande till Bilen, inkluderat och utan begränsning, 
kostnaden för att reparera Bilen (eller, om Hertz skäligen anser att skadan inte kan repareras, 
ersättningskostnader för Bilen), kostnader för administration, service, underrättelser och återställande 
som tillhandahålls av eller på vägnar av Hertz, 
(b) alla reklamationer eller krav från tredje part som görs beträffande Bilen eller utebliven användning 
eller nytta, eller skada på något annat fordon eller någon annan egendom som orsakas av Bilen eller från 
användning av densamma, 
(c) förlust av, skada på, eller på annat sätt i förhållande till någon annan egendom än Bilen, som tillhör 
Hertz eller för vilken Hertz annars är ansvarig (helt eller delvis), 
men inkluderar inte utebliven användning eller nytta av Bilen eller någon indirekt, särskild skada eller 
följdskada, förutom om den har inträffat i samband med Förbjuden användning eller av en Förbjuden 
person i strid mot klausul 5 (a) eller 5 (b). 
"Medlemsregistrering" har den betydelse som definieras i de Allmänna villkoren. 
"Formulär" avser det formulär som kallas Hyresavtal och tillhörande formulär på vilka alla personuppgifter 
och andra uppgifter registreras, och som fylls i vid tidpunkten då Bilen hyrs (detta dokument är samma 
som "Hyresavtal/Hyressammanställning" som det hänvisas till i de Allmänna villkoren). 
"Allmänna villkor" avser de Allmänna regler som är tillämpliga på alla hyror inom Programmet. 
”Hertz” har den betydelse som specificeras i de "Allmänna villkoren". 



"Berusad" avser när föraren är påverkad av någon drog eller alkoholhaltig dryck i den omfattning att 
personens förmåga att kontrollera Bilen är väsentligen försämrad eller när förarens nivå av alkohol eller 
droger i blodet är högre än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag. I detta sammanhang ska en person 
anses bryta mot denna bestämmelse om personen, när som helst, vägrar eller underlåter att ge 
utandningsprov, blodprov eller annat prov som krävs enligt lag eller av polisen. 
"MAX" definieras i klausul 12. 
"Program" avser det Program som anges på framsidan av denna broschyr. 
"Hyresdag" avser varje dygn (24-timmarsperiod) under Hyresperioden. 
"Hyresperiod" avser en period under vilken du hyr Bilen, som börjar på Starttiden och slutar vid den tid 
då: 
(a) du lämnar tillbaka Bilen till Hertz under Arbetstid och Hertz accepterar återlämning av startnyckeln till 
Bilen, 
(b) du lämnar Hyrespaketet som innehåller Bilens startnyckel i "brevlådan" vid biluthyrningskontoret om 
Bilen återlämnas utanför Arbetstid (och du är fortsatt ansvarig för Bilen tills Hertz har inspekterat och 
accepterat återlämningen av den, nästa Arbetsdag), 
(c) om du använder bilhämtningstjänst, så snart Bilen har hämtats eller en skälig tid efter den tid som har 
angetts av dig för Bilens avhämtning, 
(d) Hertz återtar Bilen i sin besittning, eller 
(e) om Bilen har förlorats, stulits eller på annat sätt bortförts, när polisanmälan sker (det vill säga den tid 
som anges i polisanmälan angående händelsen). 
"Hyrespaket" avser det paket med dokument som du får tillsammans med Formuläret. Hyrespaketet kan 
inkludera text som betecknas "villkor", en Olycksrapport och annan allmän information som tillhandahålls 
till hjälp för dig. Den text som betecknas "villkor" och all annan information som finns i Hyrespaketet utgör 
inte en del av Bilens hyresavtal. 
"Härrörande från" avser en direkt eller indirekt följd, oavsett om frågan som avses är en ensam eller 
bidragande orsak, och "resulterar i" och liknande grammatiska former har motsvarande betydelse. 
"Singelolycka" avser en Olycka som inte involverar krock mellan Bilen och ett annat fordon, förutom ett 
parkerat fordon. 
"SNO" definieras i klausul 12. "Rapport om fordonets skick" avser det formulär som betecknas 
"Rapport om fordonets skick" som Hertz representant lämnar till dig vid tidpunkten då du hyr Bilen. 
 
14. ANDRA AVGIFTER 
Vägassistans om problemet för vilket du begär assistans inte är ett problem med, eller som beror på 
Bilen, exempelvis: Slut på bränsle i Bilen, eller 
Du har låst in nycklarna i Bilen 82,50 AUD (inklusive moms) 
Administrativ avgift vid överträdelse 33 AUD (inklusive moms) 
 
SAMMANFATTNING AV TILLÄGGSTJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA NÄR DU HYR BIL I 
AUSTRALIEN 
Denna sammanfattning gäller från 1 juni 2016. Erbjudna Tilläggstjänster, försäkringsskydd, 
begränsningar, undantag, andra funktioner och priser kan alla förändras utan föregående meddelande. 
Du kan köpa extra Försäkringstjänster för hyrestagare för att minska ditt potentiella skadeståndsansvar 
för eventuella skador på Bilen eller skada på något annat fordon eller någon annan egendom som Bilen 
kolliderar med. 
 

DEL II. E. VILLKOR SOM ÄR TILLÄMPLIGA NÄR DU HYR BIL I NYA ZEELAND 
Villkoren i denna Del II. E. (”Nya Zeeland-villkor") gäller alla hyresavtal som ingås av medlemmar i Hertz 
Gold Plus Rewards och som påbörjas i Nya Zeeland. Alla hänvisningar i denna Del II. E. till klausuler och 
underklausuler hänvisar till dessa Nya Zeeland-villkor. 
Ett avtal som har ingåtts mellan Hertz New Zealand Limited of Christchurch (nedan kallad "ägaren") som 
avser Hertz New Zealand Limited eller någon annan licensinnehavare enligt Hertz licensavtal å ena sidan 



och dig å andra sidan. Du samtycker till att bli bunden av och accepterar villkoren för hyra som anges 
häri, och du tillstår och deklarerar att du är 21 år eller äldre samt att du har läst och förstått detta avtal i 
sin helhet. 
 
BESKRIVNING AV FORDONET 
1. Ägaren kommer att hyra ut och du kommer att hyra det motorfordon, nedan kallat "fordonet" som 
beskrivs i Hyresavtalet. 
 
HYRESAVTALETS LÖPTID 
2. Hyresavtalets löptid ska vara den period som beskrivs i hyresavtalet. 
 
PERSONER SOM FÅR KÖRA FORDONET 
3. Under hyresperioden får fordonet endast köras av dig och de personer som anges i listan över 
ytterligare behöriga förare, som fylls i då hyresavtalet tecknas, förutsatt att de har giltiga körkort för 
fordonet vid tidpunkten då de kör. 
 
BETALNINGAR FRÅN DIG 
4. Som betalning för hyran av fordonet under den hyresperiod som anges i klausul 2 i detta avtal, ska du 
betala ägaren tillämplig hyreskostnad, samt moms, som anges i Hyresavtalet. 
5. Förutom den betalning som specificeras i klausul 4 i detta avtal ska du, vid hyresperiodens slut, betala 
ägaren tillämplig kilometeravgift, samt moms, som anges i Hyresavtalet i förekommande fall. 
6. Du ska betala för all bensin eller annat bränsle (men inte olja) som används i fordonet under 
hyresperioden. Om du väljer att inte tanka fordonet före återlämning, kommer Hertz att utföra tankningen 
mot tillämplig avgift, samt moms, som anges i Hyresavtalet. 
7. Förutom den betalning som anges i klausul 4 i detta avtal, ska du betala ägaren tillämplig 
försäkringsavgift, samt moms, som anges i Hyresavtalet, för det försäkringsskydd som anges i klausul 10 
i detta avtal. 
 
DINA SKYLDIGHETER 
8. Du ska säkerställa: 
(a) att vattnet i kylaren och fordonets batteri hålls på lämplig nivå, 
(b) att oljan i fordonet hålls på lämplig nivå, samt 
(c) att däcken har lämpligt tryck. 
9. Du ska säkerställa att all skälig aktsamhet iakttas vid hantering och parkering av fordonet och att det 
förblir låst när det inte används. 
ANSVARSFÖRSÄKRING (Skadeförsäkring) 
10. a. Såvida du inte avstår från försäkring och med förbehåll för de undantag som anges nedan, är du 
och behöriga förare fullständigt skyddade från eventuellt skadeståndsansvar som du kan ha gentemot 
ägaren beträffande förlust av eller skada på fordonet och dess tillbehör och reservdelar och eventuella 
följder därav såsom utebliven inkomst eller andra kostnader för ägaren inkluderat bogserings- och 
räddningskostnader med ersättning av fordonet, dess tillbehör och reservdelar. 
Med förbehåll för undantagen som anges nedan, är du och andra behöriga förare skyddade mot 
skadeståndsansvar upp till 5 000 000 NZD beträffande ansvar som han/hon kan ådra sig för skada på 
någon egendom (inkluderat skada på djur) som tillhör en annan person och som härrör från användning 
av fordonet. 
b) SJÄLVRISKELIMINERING (AER) 
Du förstår att du är ansvarig för betalning av de första 2 200 NZD för fordonsgrupperna B, C, D, E och F 
eller 2 500 NZD för fordonsgrupperna H, J, K, L och M, eller något annat belopp som visas på framsidan 
av Hyresavtalet, samt moms, för skada eller förlust som avses i det försäkringsskydd som specificeras i 
klausul 10. Detta tillämpas inte på skador eller förluster som härrör från brand, stöld eller omregistrering, 
eller försök till stöld eller omregistrering av fordonet. Detta skadeståndsansvar kan minskas till 0 NZD om 



du väljer att teckna en Självriskeliminering (AER) till priset 22 NZD (exklusive moms) per dag för 
fordonsgrupperna B, C, D, E och F eller 25 NZD (exklusive moms) per dag för fordonsgrupperna H, J, K, 
L och M. Priser, undantag, avdrag och självrisk kan variera beroende på vilket pris och vilket fordon du 
har valt och kan förändras utan föregående meddelande. 
Hur du erhåller försäkringsskydd Försäkringsskyddet börjar gälla om du anger att du "Accepterar" 
Självriskeliminering i din Medlemsregistrering och betalar den tilläggsavgift per dygn som anges i 
Hyresavtalet. 
UNDANTAG 
Ansvarsförsäkringen som avses ovan gäller inte om skadan eller förlusten uppstår när: 
a. föraren kör fordonet under påverkan av alkohol eller någon annan drog som påverkar hans/hennes 
förmåga att köra fordonet, 
b. fordonet är i ett osäkert eller olämpligt skick för körning i trafik, som uppstår under hyresperioden och 
som har orsakat eller bidragit till skadan eller förlusten, och hyrestagaren eller föraren är medveten om, 
eller borde ha varit medveten om, att fordonet var i ett osäkert eller olämpligt skick för körning, 
c. fordonet körs i ett lopp, hastighetstest, rally eller en tävling, 
d. du inte är en juridisk person eller myndighet och fordonet körs av någon annan person än dig eller 
annan person som anges i listan över behöriga förare, 
e. fordonet körs av en person som vid tidpunkten då han/hon kör fordonet har förlorat eller aldrig har haft 
körkort som gäller för fordonet, 
f. fordonet avsiktligen eller hänsynslöst skadas av dig eller någon annan person som anges på listan över 
behöriga förare, eller som kör fordonet med ditt tillstånd, eller förloras till följd av ditt eller nämnda persons 
avsiktliga eller hänsynslösa beteende, eller 
g. fordonet körs utanför hyresperioden eller eventuellt överenskommen förlängning av hyresperioden. 
Du och ägaren är överens om att avsnitt 11 i den Nya Zeeländska Försäkringslagen från 1977 ska 
tillämpas beträffande ovanstående undantag som om denna klausul var en del av försäkringsavtalet. 
AVSTÅENDE FRÅN ANSVARSFÖRSÄKRING (Skadeförsäkring) 
11. OM DU AVSTÅR FRÅN FÖRSÄKRINGEN I TERMER AV KLAUSUL 10 OVAN, ACCEPTERAR DU 
ATT FORDONET HYRS UT TILL DIG PÅ DIN EGEN RISK I FRÅGA OM FÖRLUST ELLER STÖLD AV 
FORDONET, SAMT FÖLJDSKADOR FÖR ÄGAREN. DU ACCEPTERAR ATT DU KAN BLI 
SKADESTÅNDSANSVARIG GENTEMOT ÄGAREN FÖR EVENTUELL FÖRLUST AV ELLER SKADA 
PÅ FORDONET, SAMT FÖLJDSKADOR. DU ACCEPTERAR ATT DU INTE HAR NÅGOT 
FÖRSÄKRINGSSKYDD ENLIGT DETTA AVTAL BETRÄFFANDE SKADA, MEN ELLER FÖRLUST SOM 
ORSAKAS I FÖRHÅLLANDE TILL NÅGON PERSON ELLER EGENDOM. OBSERVERA: Avstående av 
försäkring avhängigt Hertz föregående godkännande. 
ÄGARENS SKYLDIGHETER 
12. Ägaren ska tillhandahålla fordonet i ett skick som är säkert och lämpligt för trafik. 
13. Ägaren ska vara ansvarig för alla ordinära och extraordinära driftskostnader under hyresperioden, 
förutom i den omfattning som villkoren i detta avtal fastställer att sådana kostnader ska betalas av dig. 
OBSERVERA: I enlighet med klausul 6 i detta avtal, är du ansvarig för betalning av bensin eller annat 
bränsle, men inte olja, som används under hyresperioden. 
MEKANISKA REPARATIONER OCH OLYCKOR 
14. Om fordonet skadas eller kräver reparation eller bärgning, oavsett om orsaken är en olycka eller 
driftstopp, ska du informera ägaren om samtliga omständigheter så snart som möjligt. 
15. Du ska inte ordna med eller vidta några reparationer eller bärgning utan ägarens godkännande, 
förutom i den omfattning reparationen eller bärgningen är nödvändig för att förhindra ytterligare skada på 
fordonet eller annan egendom. 
16. Du ska se till att ingen ändrar på varvmätaren eller hastighetsmätaren eller, förutom i nödfall, någon 
del av fordonets motor, växellåda, broms eller upphängningsanordning. 
ANVÄNDNING AV FORDONET 
17. Du ska inte använda eller tillåta att fordonet används för att medföra passagerare mot betalning eller 
belöning förutom om fordonet hyrs ut med ägarens kännedom om att det ska användas för 



passagerartransport som är licensierad enligt Del 1 i (den Nya Zeeländska) lagen om licensiering av 
transporttjänster från 1989. 
18. Du skall inte: 
a. Hyra ut fordonet i andra hand till någon annan person. 
b. Tillåta att fordonet används utan ditt godkännande. 
c. Köra fordonet, eller tillåta att någon annan kör fordonet under omständigheter som utgör en 
överträdelse av paragraf 58 i (den Nya Zeeländska) transportlagen från 1962 (som avser körning eller 
försök till körning under påverkan av alkohol eller droger). 
d. Köra fordonet eller tillåta att det körs i ett lopp, hastighetstest, rally eller en tävling. 
e. Köra fordonet eller tillåta att det körs för att bogsera något annat fordon. 
f. Köra fordonet eller tillåta att det körs i strid mot (den Nya Zeeländska) transportlagen från 1962, (den 
Nya Zeeländska) trafiklagen från 1976 eller någon annan lag, förordning eller stadgar som gäller 
vägtrafik. 
g. Köra fordonet eller tillåta att det körs för transport av fler än det antal passagerare eller för större 
bagagevikt än vad som anges i fordonets intyg om maxvikt. 
h. Köra eller tillåta att fordonet körs av någon annan person som vid tidpunkten för körningen inte är 
innehavare av giltigt körkort för fordonet. 
 
ÅTERLÄMNING AV FORDONET 
19. a. Du ska senast vid hyresperiodens slut lämna tillbaka fordonet till den adress från vilken fordonet 
hyrdes eller till ett annat hyrbilskontor som du och ägaren har kommit överens om, eller erhålla ägarens 
samtycke till att förlänga hyresperioden. 
b. Uthyrningen anses inte vara avslutad förrän nycklarna har lämnats till samma Hertz-kontor som 
fordonet återlämnades till. 
c. Om fordonet inte lämnas tillbaka på samma ö som det hyrdes från, kan en tilläggsavgift debiteras, upp 
till 1 000 NZD (exklusive moms). 
 
OMEDELBAR ÅTERLÄMNING AV FORDONET VID FEL ELLER SKADA 
20. Ägaren ska ha rätt att avbryta uthyrningen och att ta fordonet i besittning omedelbart om du 
underlåter att uppfylla något av villkoren i detta avtal eller om fordonet har skadats. Avbrytande av 
uthyrningen med stöd av denna klausul gäller utan att det påverkar ägarens övriga rättigheter och dina 
rättigheter enligt detta avtal eller på annat sätt. 
 
RÄNTOR PÅ FÖRFALLNA AVGIFTER 
21. a. Du är ansvarig för betalning av ränta på alla avgifter som är förfallna och obetalda, beräknat enligt 
Tillämplig taxa på daglig basis från förfallodatum till det att betalningen faktiskt mottas. 
b. Dessutom är du ansvarig för alla kostnader för indrivning (inkluderat skyldighet att betala dina egna 
och motpartens rättegångskostnader). 
c. I klausulen ovan, avses med "Tillämplig taxa" sådan ränta som motsvarar (x) 7,5 % per år plus (y) 
övertrasserat belopp som ska betalas av Hertz NZ Ltd. till dess bank för övertrasseringen. Ett brev som 
undertecknas av chefen, chefsassistenten eller revisorn för Hertz NZ Ltd:s bank ska vara bindande bevis 
för det belopp som ska betalas av Hertz NZ Ltd. för övertrassering och i syfte att beräkna Tillämplig taxa. 
 
BERÄKNING AV AVGIFTER 
22. Hyresdagar består av en period om 24 timmar i sträck och påbörjas vid tidpunkten då hyran börjar. 
Den kortaste hyresperioden är 1 dygn (24 timmar i sträck). Ytterligare timmar efter det att hyresperioden, 
och en frist om 59 minuter, har passerat debiteras för varje hel timme eller kortare period, tills det att 
debiterade extratimmar motsvarar priset för hyra per dygn. Om du underlåter att följa någon av de 
restriktioner som gäller för specialpris, kommer andra gällande priser att debiteras. 



DU SAMTYCKER TILL ATT, OM DU HYR ETT MOTORFORDON FÖR AFFÄRSSYFTEN GÄLLER INTE 
(DEN NYA ZEELÄNDSKA) KONSUMENTSKYDDSLAGEN FRÅN 1993, ENLIGT PARAGRAF 43 I 
NÄMNDA LAG. 
EN KOPIA AV HYRESAVTALET MÅSTE FÖRVARAS I FORDONET UNDER HYRESPERIODEN OCH 
VISAS UPP PÅ BEGÄRAN AV POLIS ELLER ANNAN BEHÖRIG PERSON FRÅN 
TRANSPORTMYNDIGHETEN. 
 
TILLÄGGSTJÄNSTER 
Följande sammanfattning av erbjudna Tilläggstjänster av Hertz i Nya Zeeland gäller per den 1 juni 2016. 
Erbjudna Tilläggstjänster, försäkringsskydd, begränsningar, undantag, andra funktioner och priser kan 
förändras utan föregående meddelande. 
När du hyr fordon på vissa platser, är det möjligt att vissa tilläggstjänster inte är tillgängliga genom 
förhandsbokning i samband med din Medlemsregistrering. (Det är troligast att detta inträffar när tillämplig 
lag, enligt Hertz bedömning, gör det omöjligt att erbjuda sådana tjänster genom förhandsbokning.) Om 
sådana omständigheter råder, kommer Hyresavtalet inte att ange att du har accepterat sådana 
tilläggstjänster, även om din Medlemsregistrering anger att du önskar tjänsterna för hyra inom 
Programmet i Nya Zeeland. Du kan fortfarande ha möjlighet att köpa till sådana tjänster vid 
hyresperiodens start, även om de inte kan förhandsbokas. För att göra det måste du meddela Hertz 
representant på valfritt hyrbilskontor att du önskar köpa sådana tjänster vid hyresperiodens start och, om 
tjänsterna är tillgängliga vid det tillfället, låta representanten granska Hyresavtalet så att det avspeglar ditt 
beslut. 
PERSONSKADEFÖRSÄKRING (PAI) 
Hur du erhåller försäkringsskydd 
Försäkringen börjar gälla när du anger att du "Accepterar" Personskadeförsäkring (PAI) i din 
Medlemsregistrering och betalar den dagliga tilläggsavgiften som från den 1 juni 2016 är 5 NZD per dag 
(exklusive moms), men som kan ändras. Nämnda avgift förfaller till betalning för varje hel hyresdag eller 
del av hyresdag. 
 
FÖRSÄKRINGSFÖRMÅNER 
Följande är endast en sammanfattning av ordalydelsen i Huvudavtalet och åsidosätter inte något som 
anges i Huvudavtalet. De förmåner och försäkringsskydd som tillhandahålls kan förändras utan 
föregående meddelande. 
Personer som omfattas: Endast sådan behörig förare som hade kontrollen över fordonet vid tidpunkten 
för olyckan och/eller passagerare. Ersättning till passagerare betalas endast ut om någon av Händelserna 
1-5 har inträffat. 
Försäkringsskydd som tillhandahålls: Vid skada, enligt definition som härrör från någon av följande 
Händelser, ska Hertz PAI-försäkring betala ut följande ersättning som specificeras för sådan Händelse. 
Det maximala beloppet som ska betalas för en passagerare ska vara 10 % (tio procent) av Ersättningen 
och tillgodohavandet av Ersättningen ska betalas till den behöriga föraren. 
Händelser – 
Skada som leder till: Ersättning i NZD 
1. Permanent kvadriplegi $ 100 000 
2. Permanent paraplegi $ 100 000 
3. Dödsfall $ 100 000 
4. Total förlust av en eller flera lemmar $ 100 000 
5. Total förlust av synen på ett eller båda ögonen $ 100 000 
6. Ersättning vid sjukhusvistelse (24 timmar i sträck) $ 100 per dag, max 30 dagar 
Observera: Du kan endast göra anspråk på en av händelserna 1-5 ovan 
 
Förmåner vid kirurgiska ingrepp efter skada Ersättning i NZD 
1. Kraniotomi $ 2 000 



2. Amputering av en eller flera lemmar $ 1 000 
3. Fraktur av lem som kräver öppen reposition $1 000 
4. Urledvridning som kräver öppen reposition $ 500 
5. Annat kirurgiskt ingrepp som genomförs under allmän bedövning $ 100 
 
Undantag som gäller för PAI: 
• Personer som är 80 år eller äldre 
• Avsiktlig självskada, självmord 
• Krig, invasion eller inbördeskrig 
• Illegala eller brottsliga handlingar 
• Händelser under påverkan av alkohol eller droger 
• Underlåtenhet att uppfylla villkoren i Hyresavtalet 
• Sjukdom 
 
Anspråk: Måste anmälas skriftligen så snart som är praktiskt möjligt efter händelserna. Formulär finns på 
samtliga Hertz-kontor. 
. 
SKYDD FÖR PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER (PEC) 
Hur du erhåller försäkringsskydd 
Försäkringen börjar gälla när du anger att du "Accepterar" Skydd för personliga tillhörigheter (PEC) i din 
Medlemsregistrering och betalar den dagliga tilläggsavgiften som per den 1 juni 2016 är 5 NZD per dag 
(exklusive moms), men som kan ändras. Nämnda avgift förfaller till betalning för varje hel hyresdag eller 
del av hyresdag. PEC kan endast väljas tillsammans med PAI eller PKG. 
 
Försäkringsförmåner 
PEC ger skydd åt den behöriga föraren och passagerare för förlust eller skada av bagage och personliga 
tillhörigheter. Ersättning betalas förutsatt att du iakttar skälig aktsamhet vid uppsikt över dina personliga 
tillhörigheter. Vissa undantag gäller. Följande är endast en sammanfattning av ordalydelsen i 
Huvudavtalet och åsidosätter inte Huvudavtalet. De förmåner och försäkringsskydd som tillhandahålls 
kan förändras utan meddelande. 
 
Personer som omfattas 
Behöriga förare och passagerare. 
 
Försäkringen täcker 
Förlust av eller skada på bagage och personliga tillhörigheter som stjäls från en bil som är låst eller under 
uppsikt, krock och/eller kantring av fordon, upplopp och tumult, skadegörelse, brand, översvämning och 
liknande. Om en sådan förlust eller skada inträffar under hyresperioden, ska Försäkringsgivaren välja 
mellan att, då det är möjligt, reparera, återställa, ersätta eller tillhandahålla ekonomisk ersättning för de 
förlorade eller skadade sakerna. 
 
Självrisk 
Den Försäkrade personen ska betala de första 25 NZD för varje anspråk enligt detta avsnitt. 
 
Förmåner 
Begränsning oavsett artikel 1 025 NZD 
Begränsning per hyresperiod för behörig förare 3 025 NZD 



Begränsning per hyresperiod för behöriga förare och passagerare 6 025 NZD 
 
Villkor gällande Skydd för personliga tillhörigheter 
Varje Försäkrad person ska iaktta skälig aktsamhet vid uppsikt över bagage och ska vidta alla steg som 
krävs för att skydda och återvinna förlorad eller skadad egendom. Om förlust av, förstörelse eller skada 
sker på egendom som är försäkrad härunder, ska den Försäkrade personen: 
• erhålla en polisanmälan gällande förlust eller skada som skett på grund av stöld. Om förlusten eller 
skadan beror på andra försäkrade händelser, måste den Försäkrade personen meddela behöriga organ, 
• meddela Hertz skriftligen så snart som är praktiskt möjligt, efter det att förlusten eller skadan inträffar, 
och 
• på egen bekostnad, tillhandahålla Hertz relevant information och bevisande dokument på begäran av 
Försäkringsgivaren. 
• Om du bor på hotell/motell, i lägenhet, villa eller liknande, måste fordonet tömmas på bagage och/eller 
personliga tillhörigheter om fordonet lämnas obevakat på natten, såvida det inte är parkerat i ett låst 
garage eller i en låst byggnad. 
Försäkringsgivaren kan avgöra anspråket genom en ekonomisk ersättning som motsvarar värdet på 
egendomen vid tidpunkten för förlusten eller skadan, eller om Försäkringsgivaren föredrar och det är 
möjligt, reparera eller ersätta den egendom som förlorats eller skadats. 
Om förlust eller skada sker på en artikel som anses vara del av något större, ska Försäkringsgivaren 
endast vara ansvarig för värdet på den specifika delen som förlorades eller skadades. 
 
Undantag 
Denna försäkring täcker inte: 
1. Skada som orsakas av mal, ohyra, insekter, atmosfäriska eller klimatförhållanden. 
2. Mekaniska, elektriska eller hydrauliska stopp eller fel, förlust av uppgifter eller någon följdskada. 
3. Förstörelse av eller repor i ömtåliga saker förutom om du kan bevisa att förstörelsen orsakades av 
brand eller oavsiktlig yttre påverkan på fortskaffningsmedlet (det vill säga, transportmedlet) med vilket 
artiklarna fraktas. 
4. Sportutrustning och/eller cyklar medan de används, möbler, inventarier, hushållsartiklar, apparater, 
något annat transportmedel och/eller delar och tillbehör till sådan transport. 
5. Pengar, resecheckar, sedlar, kredit- eller betalkort, tillgodokvitton, obligationer, kuponger, frimärken, 
överlåtbara värdepapper, dokument, manuskript, garantier av alla slag, mynt, handelsinstrument, 
resenärers provexemplar eller vilken annan egendom som används helt eller delvis i näringsverksamhet. 
6. Slitage, värdeminskning eller gradvis försämring. 
7. Bagage eller personliga tillhörigheter som lämnas utom uppsikt och i en olåst bil. 
8. Alla varor som är avsedda att säljas eller handlas. 
9. Bilar, motorer, motorcyklar, cyklar, båtar eller andra fortskaffningsmedel eller deras tillbehör. 
10. Djur. 
11. Proteser, löständer och liknande. 
12. Smycken, ädelstenar, guld/silver, ädelmetaller, pälsar eller andra artiklar utöver den Begränsning som 
gäller oavsett artikel som stadgas i denna försäkring. 
13. Allt bagage eller personliga tillhörigheter som inte finns i Fordonet vid tidpunkten för händelsen och 
som ger upphov till ett anspråk enligt detta avsnitt. 
14. Följder av krig (oavsett om krig har förklarats eller ej), invasion eller inbördeskrig. 
15. Följder då den Försäkrade personen är under påverkan av alkohol eller droger, förutom läkemedel 
som har tagits eller ordinerats av eller i enlighet med råd från en legitimerad läkare. 
16. Försäkrade händelser som inträffar till följd av att den behöriga föraren underlåter att följa 
bestämmelserna i Hyresavtalet. 
 



Att göra anspråk på ersättning 
Vänligen meddela eventuell förlust eller skada till Hertz och fyll i ett reklamationsformulär inom 30 dagar 
från förlusten eller skadan. Hertz kräver också att du omedelbart rapporterar förlust av eller skada på 
egendom till polisen (i tillämpliga fall). 
 
PUNKTER ATT KOMMA IHÅG ANGÅENDE PAI OCH PEC 
• Försäkringsskyddet tillhandahålls av American Home Assurance Company New Zealand Branch (Level 
23, The ANZ Centre, Albert Street, Auckland) eller i enlighet med vad som annars specificeras. 
• Formulär för skadeanmälan ska omedelbart begäras och skickas till Hertz Insurance Dept. Private Bag 
4716, Christchurch. 
• Hertz agerar som representant för American Home Assurance Company New Zealand Branch i enlighet 
med (den Nya Zeeländska) lagen om förmedlare från 1994. Hertz agerar inte som din representant. 
• Hertz betalar en fast försäkringspremie till AHA varje år. Alla avgifter per dygn som inkasseras från 
hyrestagare behålls av Hertz. 
• Informationen i detta dokument är endast avsett som handledning. 
• Kopior av Hertz PAI- och PEC-försäkringar är tillgängliga på begäran från Hertz Insurance Dept., New 
Zealand Head Office, 801 Wairakei Road, Christchurch, eller på alla Hertz kontor. 
 
Din upplysningsplikt gällande PAI och PEC 
Innan du ingår ett avtal om allmän försäkring med en Försäkringsgivare, har du upplysningsplikt enligt 
(den Nya Zeeländska) reformlagen från 1977 att upplysa Försäkringsgivaren om alla angelägenheter som 
du känner till, eller som du rimligen förväntas känna till, som är relevanta för Försäkringsgivarens beslut 
huruvida försäkringsrisken ska accepteras och i så fall, på vilka villkor. Du har samma skyldighet att 
uppge sådana angelägenheter för Försäkringsgivaren innan du förnyar, förlänger, ändrar eller återställer 
ett avtal om allmän försäkring. Din upplysningsplikt kräver inte att du avslöjar: 
• faktorer som minskar den risk som Försäkringsgivaren ska åta sig, 
• faktorer som är allmänt kända, 
• faktorer som din Försäkringsgivare känner till, inom sin ordinarie affärsverksamhet, eller borde känna till, 
eller 
• faktorer i den omfattning som Försäkringsgivaren har undantagit dig från upplysningsplikt. 
 
Brister i upplysningsplikten 
Om du brister i upplysningsplikten, kan Försäkringsgivaren ha rätt att minska skadeståndsansvaret enligt 
avtalet, beträffande ett anspråk på skadestånd, eller säga upp avtalet. Om du svekfullt brister i 
upplysningsplikten, kan Försäkringsgivaren dessutom välja att ogiltigförklara avtalet från dess början. 
 
FÖRSÄKRINGSPAKET (PKG) 
Hur du erhåller försäkringsskydd 
Försäkringen börjar gälla när hyrestagaren signerar med sina initialer i rutan "ACCEPTERAR" Paketet 
(PKG) i samband med att du fyller i Medlemsavtalet och betalar den dagliga tilläggsavgiften. Nämnda 
avgift förfaller till betalning för varje hel hyresdag eller del av hyresdag. Sedan den 1 juni 2016 är 
avgifterna 30 NZD per dag (exklusive moms) för fordonsgrupperna B, C, D, E och F och 33 NZD per dag 
(exklusive moms) för fordonsgrupperna H, J, K, L och M. Avgifterna kan ändras utan meddelande. 
 
Paketets förmåner 
Försäkringspaketet gör att du sparar pengar genom att tillhandahålla försäkringsskydd för mindre än vad 
du skulle ha betalat om du hade köpt tillvalen var och ett för sig. För den högsta nivån av 
försäkringsskydd, rekommenderar Hertz att du väljer Försäkringspaketet. 
Genom att betala den dagliga avgiften inkluderar Paketet förmånerna i SJÄLVRISKELIMINERING (AER) 
vari Hertz godtar en reducering av Självrisken (som avses i klausul 10 (b) i dessa hyresvillkor) från 2 200 



NZD eller 2 500 NZD (eller som annars anges i hyresavtalet) till noll (eller som annars anges i 
hyresavtalet), Personskadeförsäkring (PAI) och Skydd för personliga tillhörigheter (PEC). 
Mer information om bestämmelserna, begränsningar och undantag i PAI- och PEC-försäkringarna för Nya 
Zeeland anges separat ovan. 
 
 

DEL II. F. TILLÄGGSVILLKOR FÖR FÖRETAG OCH RESEBYRÅER 
I kraft av ett separat avtal som har ingåtts mellan dig och Företaget eller en Resebyrå och Hertz, har 
överenskommelser träffats eller kommer att träffas under medlemsperioden för dina hyresperioder, som 
debiteras antingen via ett Företagskonto eller ett Resebyråkonto. För dessa situationer gäller 
bestämmelserna i denna Del II. F. som anger de villkor för vilka sådana transaktioner ska hanteras. 
TILLÄGGSVILLKOR 
VILLKOR UNDER DET ATT 
Du har ingått en Medlemsregistrering som inkluderar ett eller flera kreditkortsnummer, som du innehar 
personligen, och tillåter att Hertz debiterar Hyresavgifterna från det första kreditkortet som anges som har 
tillgänglig kredit. 
Du önskar dra nytta av Programmet och få Hyresavgifterna fakturerade till Företaget där du är anställd, 
genom debitering av ett OTTO-konto eller genom fakturering via ett Resebyråkonto. Detta tillägg ingås för 
att definiera metoderna för kombinerad användning av Programmet och Företagets OTTO-konto eller ett 
Resebyråkonto, liksom dina och Hertz skyldigheter och ansvar och i detta sammanhang. 
 
FÖLJANDE HAR AVTALATS: 
1. DEFINITIONER: Följande uttryck, då de används i dessa tilläggsvillkor, ska ha följande betydelser: 
"Resebyrå" avser en resebyrå som tillsammans med dig har undertecknat Tillägget som har accepterats 
av Hertz. 
"Företag" avser det företag där du är anställd och som har ingått ett avtal med Hertz att debitera sitt 
OTTO-konto för de kostnader som uppstår i samband med din hyra inom ramen för Programmet. 
"OTTO-konto" avser Företagets kundkonto hos Hertz, eller ett annat konto varifrån Företaget samtycker 
till att Hertz debiterar alla avgifter som företaget har ådragit sig. 
"Resebyråkonto" avser Resebyråns kundkonto hos Hertz. 
"Bokning" avser transaktionen genom vilken du, Företaget eller en Resebyrå ger instruktioner till Hertz att 
åta sig alla nödvändiga åtgärder för hyra av ett fordon i enlighet med villkoren som anges när bokningen 
har gjorts. 
"Hyresavgifter" avser de avgifter som ådras, oavsett på vilket sätt och oavsett slag, genom din bilhyra 
inom Programmet (kallas även "Avgifter" i dessa Hyresvillkor). 
"Fullvärdesvoucher" avser voucher (Tillgodokvitto för hyrbil) som utfärdas av en Resebyrå för den totala 
summan av Hyresavgifterna i samband med den bilhyra som är föremål för denna voucher. 
"OTTO-voucher" avser voucher som används av Företaget och som bär dess OTTO-kontonummer. 
"Program/OTTO-kombination" avser användning av tjänst inom Programmet då debitering av 
Hyresavgifterna sker från Företagets OTTO-konto. 
"Program/RESEBYRÅ-kombination" avser användning av tjänst inom Programmet då debitering av 
Hyresavgifterna sker via Resebyråns konto. 
2. Du har läst, förstått och accepterat dessa tilläggsvillkor. 
3. Företaget/Resebyrån har ingått ett avtal med Hertz, genom vilket Hertz tillåts fakturera Hyresavgifterna, 
i enlighet med de villkor som anges nedan. 
4. För att dra nytta av något av Programmen OTTO-kombination eller RESEBYRÅ-kombination, måste du 
skicka tillbaka Tillägget till Avtalet om medlemsregistrering till Hertz. Medlemsregistreringen måste vara 
fullständigt ifylld och bestyrkt av dig och Företaget/Resebyrån på baksidan. 
Företagets/Resebyråns tillåtelse kan dras tillbaka när som helst och om det dras tillbaka, oavsett orsak, 
kan inte Hertz hållas ansvarigt för företagets eller resebyråns vägran att ge dig förmånerna inom något av 
Programmen OTTO- eller RESEBYRÅ-kombination. 



5. Program/OTTO-KOMBINATION: 
När du fyller i "Avsnitt 3" på framsidan av Tillägget, ger du instruktioner till Hertz att debitera OTTO-
kontot, vars nummer du anger, med det belopp som motsvarar Hyresavgifterna som gäller alla 
hyresperioder som du gör enligt villkoren som anges i och införlivas genom Tillägget. 
Du intygar att OTTO-kontonumret som du har angett i "Avsnitt 3" är det OTTO-kontonummer som tillhör 
Företaget där du är anställd. 
6. Program/RESEBYRÅ-KOMBINATION: 
När du fyller i "Avsnitt 3" på framsidan av Tillägget, ger du instruktioner till Hertz att debitera Resebyrå-
kontot, vars nummer du anger, med det belopp som motsvarar Hyresavgifterna som gäller alla 
hyresperioder som du gör enligt villkoren som anges i och införlivas genom Tillägget. 
Du intygar att Resebyråns kontonummer, som du har angett i "Avsnitt 3", är det kontonummer som tillhör 
Resebyrån. 
7. Du åtar dig att meddela Hertz eventuella förändringar i din situation som medför ändring av OTTO-
kontot eller det Resebyråkonto som du har angett i "Avsnitt 3" i Tillägget. 
8. Du åtar dig att meddela Hertz eventuella förändringar i din situation som medför tillbakadragande av 
tillåtelsen att använda OTTO-kontot eller Resebyåkontot som du har angett i "Avsnitt 3" i Tillägget. 
9. För att dra nytta av något av Programmen OTTO-kombination eller RESEBYRÅ-kombination, måste du 
(eller Företaget eller Resebyrån som gör bokningen åt dig) vid bokningstillfället skicka numret för OTTO-
kontot eller Resebyråkontot till Hertz, som kommer att debiteras med det belopp som motsvarar 
Hyresavgifterna för denna bokning, som visas i "Avsnitt 3" i Tillägget, liksom det serienummer som anges 
på din OTTO-voucher eller Resebyråvoucher (i tillämpliga fall). 
10. Om du (eller Företaget eller Resebyrån som gör bokningen åt dig) inte informerar Hertz vid 
bokningstillfället om OTTO-kontonumret eller Resebyråkontonumret som anges i föregående artikel, eller 
om så krävs, serienumret i din OTTO-voucher eller ditt Tillgodokvitto för hyrbil, kommer du inte att kunna 
använda något av Programmen OTTO-kombination och/eller RESEBYRÅ-kombination. I så fall ska 
beloppet motsvarande Hyresavgifterna debiteras på ett av de kreditkort eller betalkort som du har angett i 
din Medlemsregistrering. 
11. För att dra nytta av något av Programmen OTTO-kombination eller RESEBYRÅ-kombination, måste 
hyresvillkoren som anges när bokningen görs vara identiska med de villkor som anges i din 
Medlemsregistrering. 
12. Vidare, för att dra nytta av Programmet RESEBYRÅ-kombination, måste följande villkor uppfyllas: 
1. Du måste ha den bokning som har gjorts av Resebyrån. 
2. Resebyrån måste utfärda en "Fullvärdesvoucher". 
13. Den OTTO-voucher som utfärdas av Företaget eller den "Fullvärdesvoucher" som utfärdas av 
Resebyrån ska skickas till Hertz när bokningen görs och Hertz kan inte hållas ansvarigt för fel som du, 
Företaget eller Resebyrån kan komma att begå i samband med bokningen eller försändelsen av OTTO-
voucher eller "Fullvärdesvoucher". 
14. Du åtar dig att inte hyra inom något av Programmen OTTO-kombination eller RESEBYRÅ-
kombination om Företaget eller Resebyrån inte längre garanterar dina hyresperioder. 
15. En programmedlem som på ett svekfullt sätt använder OTTO-voucher eller OTTO-kontonummer, eller 
ett Resebyråkontonummer eller en Voucher som har utfärdats av Resebyrån, kommer automatiskt att 
uteslutas från Programmets Medlemslista. 
16. Tjänster inom Programmet kommer att tillhandahållas i enlighet med de Hyresvillkor som gäller för det 
land där Hyresperioden påbörjas, med verkan från det datum och den fullgörelseort av avtalet som 
specificeras vid bokningstillfället. Hyrestagaren måste uppfylla alla kvalificerande kriterier som definieras 
av Hertz, och som anges i dessa Hyresvillkor. Tjänster inom Programmet kommer att faktureras i enlighet 
med de priser som gäller vid tidpunkten och på platsen för hyran. 
17. Maximal hyresperiod är 30 dagar. Om du önskar hyra en bil under en period som är längre än 30 
dagar, måste ett nytt avtal ingås. 
18. Hertz förbehåller sig rätten att inte hyra ut ett fordon till någon som är påverkad av alkohol, droger 
eller andra medel som på ett liknande sätt påverkar en persons förmåga att köra säkert. 



19. Hertz är inte ansvarigt för någon skada på eller förlust av egendom som härrör från 
Företagets/Resebyråns ingripande eftersom dessa agerar som oberoende förmedlare och inte i 
egenskap av Hertzrepresentant eller -anställd. 
20. Bokningar kan endast göras av bilgrupper och inte av bilmodeller eller specifika märken, dock 
beaktas hyrestagarens önskemål i mån av tillgänglighet. 
21. Företaget/Resebyrån är ansvarigt för alla skador, förluster eller förseningar som härrör från någon 
handling från Företagets/Resebyråns sida och som överskrider Företagets/Resebyråns funktioner enligt 
Programmets sammanhang, att korrekt ange de tjänster som ska tillhandahållas enligt Programmet när 
en bokning görs, att informera hyrestagaren/föraren om hans/hennes skyldigheter gällande 
behörighetskrav och ekonomisk situation, att vidarebefordra alla uppgifter och särskilda krav från föraren, 
i syfte att göra en bokning. 
 
 

DEL G. REGLER OCH VILLKOR GILTIGA FÖRE DEN 24 OKTOBER, 2016. 
To view our previous terms and conditions in English, please click here.  
HYRESVILLKOR FÖR HERTZ GOLD PLUS REWARDS 
DEL I. AVTALSVILLKOR FÖR ANSÖKAN OM MEDLEMSREGISTRERING 
DEL II. HYRESVILLKOR FÖR HERTZ GOLD PLUS REWARDS 
A. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ALLA UTHYRNINGAR INOM HERTZ GOLD 
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B. VILLKOR FÖR UTHYRNINGAR I USA OCH KANADA 
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(EMEA) 
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