
Jag godkänner härmed att jag har ett giltigt förarbevis för snöskoter och-/eller B-körkort
som är utfärdat innan år 2000-01-01. Och att jag har med mig mitt körkort/snöskoterkort
till Skoterhuset för uppvisande till personalen på plats.

Vad händer om jag inte har med mig mitt giltiga körkort?
Har du inte med dig ditt körkort/snöskoterkort har vi på skoteruthyrningen rätt att neka er
planerade skotertur då vi inte har någon bevisning att du får framföra snöskotern och då
sker ingen återbetalning till er. (Vi erhåller 100 % av kostnaden.)

Har du bokat skoter och önskar att avboka?
Vid avbokning fram till 120 timmar (5 dagar) innan avfärden erhåller vi 10% av
hyreskostnaden.
Vid avbokning inom 120 timmar (5 dagar) innan avfärden erhåller vi 100% av
totalbeloppet. 
Har du köpt ett av-/ombokningsskydd i samband med din bokning har du rätt till
avbokning fram till 72 timmar (3 dagar) innan avfärd. Du erhåller då full återbetalning av
hyreskostnaden, undantaget summan för av-/ombokningsskyddet (200 kr).
Har du blivit sjuk och kan uppvisa ett läkarintyg som innebär att du måste avboka inom 72
timmar (3 dagar) till er avfärd, erhåller vi 20% av hyreskostnaden.

Lofsdalen skoteruthyrning har rätt att neka upp till 72 timmar (3 dagar) innan avfärden om
snötäcket är för lite för att kunna köra snöskoter i terrängen och-/eller annan anledning.
Vid avbokning från företagets håll har du rätten att få tillbaka nästan hela hyresbeloppet,
96% av det inbetalade beloppet återbetalas. 
OBS! Om temperaturen skulle understiga - 25 grader har Lofsdalens Skoteruthyrning
rätten att avboka din bokning upp till 2 timmar innan avfärd. I ett sådant skede bokas din
bokning om till ett annat tillfälle.

Du som förare kommer behöva skriva på ett hyreskontrakt hos oss på Skoterhuset innan
avfärden.

Jag har bokat fler än en snöskoter, räcker det att jag bara skriver på avtalet?
När du gjort en bokning för en eller fler snöskotrar är du ansvarig att alla som skall
framföra giltiga körkort på plats hos oss. 

Bokningsvillkor


