Hyresvillkor för HTS BeSafe AS - Barn i bil. Fr.o.m. 01.03.21
1. HTS BeSafe AS (HTS) -förbehåller sig rätten att ej erbjuda avtal till kunder med
betalningsanmärkningar eller där hushållets samlade inkomster understiger 150 000 SEK efter
sedvanlig kreditprövning. Kunder med försäkring hos If får rabatterade priser*. HTS kommer löpande
kontrollera att kunden innehar försäkring hos If. Om kunden upphör vara kund hos If kommer HTS att
justera priset för den fortsatta hyresperioden.
2. HTS kommer att utföra kreditprövning på samtliga kunder som beställer enskild hyrstol eller paket med
hyrstolar.
3. HTS samlar in Personuppgifter som är direkt relevanta för verksamheten, krävs för att uppfylla rättsliga
skyldigheter, eller av andra skäl är tillåtna att samlas in enligt lokal lagstiftning, jf. GDPR artikel 6. De
Personuppgifter HTS får samla in, använda, lagra, överföra eller på annat sätt bearbeta kan inkludera,
men begränsas inte till:
Namn (inklusive eventuella tidigare namn)*; kontaktinformation (adress, e-postadress och
telefonnummer)*; personnummer eller annat skatteidentifieringsnummer samt kontouppgifter ( i ett
separat medgivande), samt andra personuppgifter som är relaterade till en förfrågan om samarbete eller ett
samarbetet.
Sökanden måste uppge de Personuppgifter som markerats med en asterisk i detta avsnitt till HTS (om
inget annat anges under ansökningsförfarandet) för att vi skall kunna erbjuda den överenskomna tjänsten.
Andra typer av Personuppgifter och information om den sökande är frivilliga.
ANVÄNDNING OCH BEARBETNING AV PERSONUPPGIFTER
HTS har rätt att använda ovan angivna Personuppgifter för följande ändamål under och i anslutning
till uthyrning av bilbarnstolar, utom i de fall då detta begränsas enligt lokal lagstiftning:
HTS kommer att överföra Sökandes personuppgifter i marknadsföringssyfte till sin samarbetspartner If
Skadeförsäkring AB (publ)och ger Sökanden möjlighet att när som helst invända mot användningen av
Personuppgifterna för direkta eller indirekta marknadsföringsändamål från HTS BeSafe AS, If barn-i-bil
eller If Skadeförsäkring AB (publ).
Personuppgifterna kommer att lagras i vårt system så länge som avtalet löper och/eller
reklamationsrätten gäller.
Som kund har du rätt till, enligt GDPR artikel 15,16 og 17, att få tillgång till de uppgifter som finns
lagrade och i vissa fall få dem rättade, raderade eller överförda. Vi kommer inte att lämna ut uppgifter till
någon i de fall då identiteten inte kan styrkas. Detta för att inte säkerställa att vi inte lämnar ut uppgifter
till tredje person/part.
Om du skulle uppleva att vår behandling av personuppgifter inte är korrekt kontakta omedelbart
ansvarig i HTS eller Datainspektionen.
Vår kontaktinformasjon er: Servicecenter HTS, email: market@hts.no
För mera information se vår integritetspolicy på https://www.besafe.se/varfoer-anvaender-vi-cookies

4. Hyresperioder
Hyrpaket 1 - 3 stolar montering med bilens bälte
Hyresperioden är på 60 månader (5år). Paketet omfattar 3 bilbarnstolar iZi Go X1 i ca 9 månader, iZi
Plus i ca 3 år, och iZi Up X3 därefter. Efter sista hyresinbetalningen övergår äganderätten för iZi Up X3
till kunden.
Avtalet följer barnet som det tecknades för, kan ej användas till flera barn, då ska ytterligare avtal
tecknas.
Hyrpaket 1 - 3 stolar montering med bilens ISOfix
Hyresperioden är på 60 månader (5år). Paketet omfattar 3 bilbarnstolar iZi Go Modular i ca 9
månader, iZi Modular i-Size RF i ca 3 år samt en ISOfix bas som är till stol nr 1 och nr 2, och iZi
Up Fix därefter. Efter sista hyresinbetalningen övergår äganderätten för iZi Up X3 Fix till kunden.
Avtalet följer barnet som det tecknades för, kan ej användas till flera barn, då ska ytterligare avtal
tecknas.
Hyrpaket 2 - 2 stolar montering med bilens bälte
Hyresperioden på 48 månader (4 år). Paketet omfattar 2 bilbarnstolar: iZi Plus i ca 3 år, och iZi Up
X3 därefter. Efter sista hyresinbetalningen övergår äganderätten för iZi Up X3 till kunden.
Avtalet följer barnet som det tecknades för, kan ej användas till flera barn, då ska ytterligare avtal
tecknas.
Hyrpaket 2 - 2 stolar montering med bilens ISOfix
Hyresperioden på 48 månader (4 år). Paketet omfattar 2 bilbarnstolar: iZi Modular i-Size RF i ca 3 år
samt en ISOfix bas som är till stol nr 1 och nr 2, och iZi Up X3 Fix därefter. Efter sista
hyresinbetalningen övergår äganderätten för iZi Up X3 Fix till kunden.
Avtalet följer barnet som det tecknades för, kan ej användas till flera barn, då ska ytterligare avtal
tecknas.
Hyrespaket 3 – 1 stol iZi Up X3/iZi Up X3 Fix
Hyresperiod är 16 månader. Efter sista hyresinbetalningen övergår äganderätten för iZi Up X3 /iZi Up
X3 Fix till kunden
Hyra av enskild stol
Minsta hyresperiod för iZi Go X1 eller iZi Go Modular är 9 månader. Minsta hyresperiod för iZi
Plus/iZi Modular i-Size RF är 12 månader.
Kunden är förpliktigad att betala totalsumman för hel hyrperiod.

Priser i SEK per månad
*IF kund innebär att kunden
har
försäkring
hos
försäkringsbolaget IF
Paket 1 – 3 stolar

60 månader
IF*

Ej IF

Bältes monterad

114

134

Isofix monterad

144

164

Paket 2 – 2 stolar

48 månader
IF*

Ej IF

Bältes monterad

114

134

Isofix monterad

144

164

Paket 3 – 1 stol iZi Up X3/iZi
Up X3 Fix

16 månader
IF*

Ej IF

Bältes monterad

114

134 Denna stol får ni behålla efter 16 mån

Isofix monterad

134

154 Denna stol får ni behålla efter 16 mån

IF*

Ej IF Minimiperiod att hyra

iZi Go X1

204

224 9 mån

iZi Go Modular inkl ISOfix bas

334

354 9 mån

iZi Plus

204

224 12 mån

iZi Modular i-Size RF inkl ISOfix
bas

284

304 12 mån

Enskild stol

5. Produkter
Barn i Bil är ett cirkulärt koncept där stolarna tas in till oss igen för att bli rekonditionerade.
Bilbarnstolarna genomgår en grundlig check och kvalitetssäkring innan dem skickas vidare till en ny
brukare. Detta gör att Barn i Bil konceptet blir ett tryggt och miljövänligt val

6. Ångerrätt
Enligt Distans-och hemförsäljningslagen har Du som konsument (ej företag) rätt att frånträda avtalet
genom att meddela oss detta inom 14 dagar efter hyresobjektets mottagande. För att Du skall kunna
utnyttja Din ångerrätt måste Du returnera hyresobjektet i oskadat skick. Vid utnyttjande av ångerrätten
är det Du som står för returkostnaden. Kontakta vår kundtjänst före returen.
7. Leverans
Vid nytecknade skickas stolen från HTS lager efter godkänd kreditprövning.
8. Betalning
Betalning sker månatligen via autogiro, blankett för autogiromedgivande ska vara oss tillhanda innan
den första stolen kan skickas.
9. Prisändring
Avtalet och de överenskomna priserna förutsätter att Kunden är kund hos If Skadeförsäkring.
För att kunna ge det överenskomna priset samtycker Kunden till att Leverantören under avtalets gång
kontrollera namn och födelsedatum med If för att säkerställa kundrelation med IF.
Om Kundens kundrelation med If skulle förfalla under avtalets gång kan Leverantören med en månads
skriftligt varsel höja de överenskomna priserna i enlighet med den aktuella prislistan. I den mån avtalet
bygger på felaktig information från Kunden i förhållande till Kundens kundrelation med If, kan
Leverantören ändra de överenskomna priserna med retroaktiv verkan.

10. Byte av stol (Gäller endast hyrpaket)
Då säkerhet är viktigt för HTS är det av största betydelse att barnet sitter i en stol anpassad till dess
ålder/vikt. Vi rekommenderar att iZi Go byts när barnet är ca 9 månader eller kan sitta själv med lite
stöd. Beträffande iZi Plus och iZi Modular i-Size RF rekommenderar vi att barnet sitter i till minst 4 års
ålder. Den sistnämnda stolen ska barnet sitta i till dess att barnet är minst 135cm, ca 10-12år. Ta alltid
kontakt med vår kundtjänst så hjälper vi er att byta upp er till nästa stol när det är dags, telefon:
0775333010 eller mail: market@hts.no
11. Avslutande av hyresavtal på enskild stol (ej paket)
Tidpunkt för avtalets avslutande och avräkningsdatum sätts till den dag då HTS får stolen i retur.
12. Avslutande av hyrespaket
Hyreseavtalen löper enligt överenskommen betalningsperiod och kan ej avslutas i förtid.
Om något inträffar med barnet under hyrestiden och Du genom läkarintyg kan visa att hyrstolen
därför inte längre kan utnyttjas av barnet äger Du rätt att bryta avtalet i förtid och returnera stolen.
13. Adressändring
Adressändring måste meddelas till HTS kundtjänst telefon: 0775-333010 eller mail market@hts.no
14. Äganderätt
Stolarna är HTS egendom under hyrperioden. Kunden har nyttjanderätt så länge som kunden betalar
för stolarna för överenskommen hyrestid.

Stolarna ska användas för det som de är avsedda och med omsorg. Kunden kan bli ersättningsskyldig
om fel på stolen orsakats av felaktig användning, yttre våld eller av misskötsel.
15. Retur av stolen
Vid retur skall stolen skickas till:
HTS BeSafe AS, Mogölsvägen 28, 553 93 Jönköping.
Vid hyresavtal: använd returfraktsedel som du får tillsammans med ersättningsstolen. Om du väljer
annat sätt att returnera stolen, får du själv betala returkostnaden. Vid hyra av enskild stol: Kontakta
kundtjänst för att få returfraktsedel samt emballage, telefon: 0775-333010 eller mail: market@hts.no
16. Stöld/Olyckor
Stolen är HTS egendom under hyrperioden. Blir stolen stulen skall det snarast polisanmälas samt
anmälas till försäkringsbolag. Meddelande med kopia på anmälan eller journalnummer för anmälan
skall sändas till: HTS BeSafe AS, Mogölsvägen 28, 553 93 Jönköping.
Därefter får If kunder en ny stol levererad. Är bilen försäkrad i annat försäkringsbolag, måste vi ha
både skadenummer och polisanmälan innan ny stol levereras.
Om stolen har varit inblandad i en kollision och den kan antas vara skadad, SKALL stolen returneras
till HTS för byte.

17. Avtalets giltighetstid
Avtalsperioden för hyrpaketen är tidsbestämt. Hyresavtal för enskilda stolar har en minsta hyresperiod
enl. prismatris under punkt 3. Därefter förnyas avtalet automatiskt tills en av parterna säger upp avtalet
och HTS har fått stolen i retur.
Frågor om leverans, eventuella fel samt betalning skall ställas till:

HTS BeSafe AS,
Mogölsvägen 28, 553 93 Jönköping.
Telefon: 0775-333010, E-post: market@hts.no

