Skidleasing Villkor
Skidleasing är ett varumärke som ägs av Sweden Snowsport AB (556823-7738).
Vi strävar efter att vår utrustning ska ge våra kunder maximal funktion och glädje på berget.
Därför är vi mycket noga med vilken kvalitet i produkt och service som vi ger.
Ska detta fungera över tid behöver vi kunder som respekterar våra villkor och tar hand om
sin utrustning på ett ansvarsfullt sätt.
Följande villkor gäller för hyra/skidleasing av utrustning och godkänns i samband med
avtalstecknande. Villkoren omfattar även andra produkter som kan ingå i ett skidleasingavtal
som exempelvis hjälm, lavinpaket, fjällpulka, stighudar, ryggsäckar etc.
Skidleasing tecknas som ett avtal om 12 månader. Kontraktspart ska vara +18 år och myndig
samt kunna uppvisa giltig legitimation. Skidleasing äger rätt att neka vem som helst våra
tjänster.
Uppgifter om kunden förvaras i enlighet med GDPR-direktiv vilket kunden godkänner i
samband med avtalets tecknande.
Nedan följer vår generella klassning av utrustning. Variationer kan förekomma. Den
utrustning kunden erhåller är vallad, slipat och genomgången för att motsvara krav på
funktionalitet och säkerhet.
Grön

Skidor upp till 80 cm, pjäxor med max 3 spännen

Blå

Skidor 90-120 cm, pjäxor med max fyra spännen, stavar

Röd

Skidor 130-150 cm, pjäxor med max fyra spännen, stavar

Svart

Skidor från 120 -160 cm, pjäxor med fyra spännen och powerstrap, stavar

Svart +

Skidor från 140 cm, pjäxor med fyra spännen och powerstrap, stavar. Här ingår
även utrustning för vuxen.

Det är upp till kunden att hålla reda på årsförfallodagen. Är utrustningen ej återlämnad till
Skidleasing innan årsförfallodagen äger Skidleasing rätt till automatisk förlängning av
kontraktet.
Kunden kan när som helst under kontraktsperioden byta utrustning om exempelvis pjäxorna
har blivit för små eller skidorna för korta.
För byte av skidor under kontraktsperioden debiteras kunden 100 kr i serviceavgift.
Byte av skidor eller pjäxor där kunden går in i en ny klassning kostar kunden motsvarande
mellanskillnaden samt med hänsyn till tid som kvarstår på huvudkontraktet.
Kunden är ansvarig för att hantera utrusning på ett ”normalt” sätt. Uppstår skador eller att
utrusning blir förstörd eller borttappad har kunden fullt ersättningsansvar.

Skidor
Skidor kan bli repade. Även hål i belag förekommer. Detta kan anses som ”normalt slitage”.
Däremot får vi in väldigt repade skidor. Vi ser både barn och vuxna som absolut kört över
grus och sten. Detta är inte normalt slitage och kommer att kräva omfattande
servicearbete. Är vår bedömning att skidorna inte är ”normalt” slitna så har vi rätt att ta ut
en servicekostnad om 500 kr. (Slipa, kanta, valla)
Pjäxor
Servicearbete för trasig pjäxa enligt självkostnadspris. Ex byte av spänne 200 kr.
Stavar
Stavar som återlämnas krokiga, eller med hack/buckla i materialet. 100 kr för Jr stav, 300 kr
Sr-stav, 500 kr delade Sr-touringstavar.

Skötsel av utrustning
Skidor
Torka gärna av skidorna från vatten efter skiddagens slut. Förvara dem luftigt men inte
fuktigt och i en ren miljö. Transportera inte skidor på takräcke utan att täcka dem med
skidfodral.
Om du ska ställa skidorna på marken, ställ dem med bakändarna nedåt.
Slå inte av snö, eller sitt och knacka dem kant mot kant i liften. Öppna inte bindningarna
med skidornas hjälp, använd stavarna.
Åk inte där skidor kan bli repade.
Om du på egen hand vill slipa och valla skidorna, använd en etablerad serviceverkstad som
känner till skidans vinklar på kanter och hängning. Använd inget annat än universal kallvalla.
Justera inte bindningen på egen hand. Låt någon med fackmannakunskap justera dem.
Pjäxor
Pjäxor sitter bättre och håller värmen bättre om de är torra. Fukt kommer både från dina
fötter likväl som att snö och vatten tränger in mellan pjäxans delar.
Därför ska du helst ta ur innerskon varje dag och torka den i en pjäxtork. I vissa fall används
element och värmeskåp – var då noga med att värmen är låg, annars finns risk att pjäxan
smälter och passformen blir sämre.
Ta ur innersko:
Se till att alla spännen är öppna. Ta ett stadigt tag kring innerskons bakkant. Håll emot med
den andra handen. Dra!
Sätta i innersko:
Se till att alla spännen är öppna. Ta tag kring hälen på innerskon och tryck ner den med
tådelen först i skalet. Om innerskon viker sig, stoppa ner din hand i innerskon för att föra
den på plats. Ibland krävs en kombination av dessa grepp. Kontrollera att sulan inte har vikt
sig när du är klar.
Pjäxor ska vid förvaring vara knäppta. Passformen håller sig bättre. Var noga med att plösen
och alla flikar inte kommer i kläm.

