
 
 

Checklista för smidig bilhyra 
 
OBS! Det här dokumentet förutsätter att hyrbilen är bokad med tillräckliga försäkringar, vilket 
det alltid är om ni bokat på hyrbil24.se. Vill ni försäkra er om att slippa betala självrisk vid en 
händelse, välj till försäkring vid bokningen eller senare på hyrbil24.se/min-bokning. 
 
Före avresa 
❐  Legitimation (vanligtvis pass, endast körkort räcker inte) 
❐  Körkort 
❐  Kreditkort - se detaljer under “Obligatoriska dokument” i er voucher. En del bolag  

godkänner debetkort (observera att ett debetkort inte är ett kreditkort) 
❐  Utskriven voucher (nås via länk i bokningsbekräftelsen) 
❐  Kreditkortet har täckning för depositionen. 

 
Vid hyrdisken 
❐  Säg bestämt nej till alla extratjänster såsom försäkringar, road assistance m.m. 
     som erbjuds. 
❐  Lägg till sådant som ni behöver, såsom extra förare, GPS, bilbarnstol m.m.  
❐  Läs igenom kontraktet. Titta speciellt efter extra tillägg. Se till att du förstår  

eventuella kostnader som står på kontraktet (endast det ni själva beställt). 
❐  Hyrbilsbolaget reserverar (vanligtvis) ett belopp på ditt kreditkort. Detta belopp får 

du tillbaka efter avlämning om allt är i ordning.  
❐  Avsluta med att fråga om något extra är tillagt och vad totalkostnaden blir.  

(Engelska: Are any extra services added? What is the total cost?)  
 
Vid upphämtning av själva hyrbilen 
❐  Kontrollera noga så att eventuella skador på bilen stämmer överens med vad som är  

inritat på kontraktet. Annars prata med personal och/eller dokumentera ytterligare 
skador. Ett bra tips är att gå runt och filma hela bilen innan ni kör iväg. 

❐  Kontrollera att tanken är full om du har har full-till-full bränslepolicy. 
❐  Lägg kontraktet i handskfacket. 
❐  Kontrollera att airbag på passagerarsidan inte är avstängd. 

 
Vid avlämning av hyrbilen 
❐  Tanka bilen fullt på en närliggande bensinmack om ni har full-till-full bränslepolicy.  

Det är oftast bäst även om ni inte har det beroende på detaljerna i bränslepolicyn. 
❐  Ta bort allt skräp från hyrbilen. 
❐  Om ingen personal kontrollerar bilen och ni vill vara på säkra sidan: gör en ny film  

när ni går runt hyrbilen. 
 

 
Trevlig resa önskar vi på Hyrbil24! 


