
Sundbybergs stad 

Tekniska avdelningen 

Trafikenheten 

Låneavtal för elcykel 
Detta är ett avtal mellan Sundbybergs stad som långivare, och dig som cyklist/låntagare. Avtalet är 

personligt och kan inte överlåtas.  

Avtalet gäller lån av elcykel: ______ modell ” Batavus - Harlem Dam” inköpt december 2018, 

batteriladdare och ett kättinglås.   

Härmed lånar jag (låntagare) en cykel (Batavus - Harlem Dam) med tillbehör och ansvarar därmed för 

dessa till dess att de återlämnas. Cykel inklusive tillbehör ska återlämnas till Cykellandet, Fredsgatan 
15, 172 33 Sundbyberg på överenskommen tid. Vid försenad återlämning debiterar Sundbybergs stad 

låntagaren med 100 kronor per påbörjat dygn i förseningsavgift. 

Detta avtal är förenat med villkor enligt vilka låntagaren har läst och godkänt 

(se s. 2). 

Låntagaren är skyldig att visa legitimation vid lånetillfället för att långivaren ska kunna säkerställa 

låntagarens identitet.  

Personuppgifter 

Låntagarens namn:___________________________Låntagarens personnummer: ________________ 

Låntagarens adress: __________________________Postnr. och ort____________________________ 

Mobiltelefon:_______________________________Mailadress:_______________________________ 

Lånat: □ Elcykel, batteriladdare och kättinglås. 

Cykeln lämnas och hämtas på Cykellandet, Fredsgatan 15 under ordinarie öppettider. 

/Cykel lånades den:               - 2022 

/Återlämnas senast:               - 2022 

Genom att signera detta avtal accepterar jag ovanstående villkor. 

_______________________________________ 

Datum och låntagarens signatur 

Långivaren behåller det exemplar vilket är signerat med låntagarens underskrift. Låntagaren erhåller 

ett exemplar av låneavtalet och dess villkor om detta efterfrågas. 

Cykeln är återlämnad och besiktigad 

Datum_______________Ort___________________ 

Namnunderskrift________________________   Namnförtydligande___________________________ 



Sundbybergs stad 

Tekniska avdelningen 

Trafikenheten 

Villkor 

Låntagare till den lånade cykeln står ensamt ansvarig för eventuella överträdelser i trafiklagar och 

andra trafikbestämmelser vid användandet av cykeln. 

Användarens ansvar vid skada eller förlust av cykeln 

Låntagaren har fullt ansvar för cykel och medföljande tillbehör under lånetiden. Låntagaren är ensamt 

ersättningsskyldig gentemot långivaren för det fall cykel eller tillbehör såsom t.ex. laddare eller dylikt 

skadas, saknas eller blir stulet.  

Låntagaren förbinder sig att förvara och använda elcykeln på ett sådant sätt att cykeln kan återlämnas i 

samma skick som vid utlämningen. Låntagaren ska alltid använda de låsanordningarna som lämnas till 

låntagaren vid förvaring av cykeln. Om möjligt ska elcykeln, när denna inte används, förvaras i ett låst 

utrymme under tak. Elcykelns batteri får inte förvaras tillsammans med cykeln.  

Låntagaren är ansvarig för skador utöver normalt slitage som uppkommer under låneperioden. 

Reparations- och materialkostnader bekostas av låntagaren och erläggs mot fakturering. Eventuella 

skador rapporteras vid återlämning av cykeln. Det är inte tillåtet för låntagaren att reparera 

skadade/defekta delar.  

För det fall där cykeln skadas på ett sätt som inte kan avhjälpas med hjälp av reparation är låntagaren 

skyldig att ersätta långivaren för cykelns marknadsmässiga värde. Långivaren har tolkningsföreträde 

till vilka åtgärder som krävs för att återställa en skadad cykel. Låntagaren rekommenderas att använda 

hjälm när denne cyklar.  

Vid förlust av elcykeln ska låntagaren informera Sundbybergs stad, tekniska enheten omgående. 

Kontaktperson är Josefin Jansson, tel. 08-706 89 69, e-post josefin.jansson@sundbyberg.se. Vid 

förlust pga. stöld ska en polisanmälan göras till polisen. I anmälan ska organisationsnummer 

212000-0175 anges som ägare.  

Försäkring 

Det åligger låntagaren att inneha relevant försäkring för lånetillfället. Låntagaren behöver själv 

undersöka vad som gäller för vederbörandes enskilda hemförsäkring, då villkoren varierar mellan 

olika försäkringsbolag.  

Borttappad nyckel 

För det fall låntagaren inte lämnar in cykelnyckeln; oberoende av stöld, slarv, förlust eller dylikt är 

låntagaren skyldig att ersätta långivaren för denna med 500 SEK. 

Återlämnande 

Cykel och medföljande tillbehör ska återlämnas i samma skick som vid utlåningstillfället och vid 

angivet datum och klockslag enligt detta avtal. 

Personuppgifter 

Personuppgifter samlas in för att säkerställa låntagarens identitet vid lån av cykel. Personuppgifterna 

används endast till ändamål som berör elcykelutlåningen. Personuppgifterna kan komma att arkiveras 

för Sundbybergs stads interna utvärderingar av kampanjen. Vi sparar dina uppgifter tills dess att våra 

uppföljningar av elcykelutlåningen avslutats. Därefter raderas de uppgifter som lämnats i formuläret. 




