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Del 1. Hyrestagarens frågor

1.1.

Allmänna frågor

Hur går jag tillväga om jag glömt något i bilen?
Om du efter utcheckningen upptäcker att du har glömt något i bilen kontaktar du NEVS
kundsupport så hjälper vi dig.
Hur kontaktar jag bilägaren?
Vid behov så kommer NEVS kundsupport hjälpa till med att kontakta bilägaren.

Vart vänder jag mig om jag har synpunkter kring tjänsten?
Vi tar gärna emot feedback via kundsupport. Syftet med pilotfasen är att
optimera bildelningstjänsten efter våra kunders behov och önskemål.
Tjänsten är ny och kan därför fortfarande ha brister, därför är det värdefullt
för oss när du rapporterar in felen du upptäcker, så att vi kan lösa dem så
fort som möjligt.
Kan jag boka bil via webben?
Det går enbart att boka en bil via appen.

Får jag köra bilen utanför Sverige?
När du hyr en bil via Car Sharing by NEVS, så är det för tillfället inte tillåtet
att köra utanför Sveriges gränser.
Hur lång körsträcka är inkluderad när jag hyr bil?
För en hyresperiod upp till en halvdag är den inkluderade körsträckan
100 km och för en heldagsuthyrning ingår 200 km (observera att
körsträcka inte inkluderar bränsle).
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1.2.

Boka en bil

Hur bokar jag en bil?
I appen söker du efter en bil för den tid du önskar hyra. När du har hittat en bil
som stämmer med dina önskemål så trycker du på ”Boka”.
Behöver jag vänta på att min bokningsförfråga ska godkännas?
Car Sharing by NEVS tillämpar inte bokningsförfrågan, bokningen sker
automatiskt.

Kan jag avboka min bokning?
Du kan avboka din bokning upp till två timmar innan hyresperioden startar.
Detta gör du under ”Bokningar” i appen.
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1.3.

Under hyresperioden

Hur påbörjas uthyrningen?
30 minuter före hyresperioden startar får du tillgång till detaljerna kring
den bokade bilen. Du identifiera dig som användare med BankID, för detta
krävs internetanslutning. När du har identifierat dig får du information om
bilens registreringsnummer samt exakta position. Under incheckningen
måste du rapportera varje ny skada som inte är med på listan över
befintliga skador, detta görs med hjälp av foto och en beskrivning av
skadan. Skador som inte rapporteras under incheckningen kan du som
hyrestagaren komma att hållas ansvarig för.

Hur avslutas uthyrningen?
Du kan avsluta uthyrningen när som helst innan den bokade hyresperioden
har löpt ut. Appen kommer att guida dig igenom alla steg i
utcheckningsprocessen. Du kommer att få en summering av dina
resekostnader, tryck på ”checka ut” för att genomföra betalningen, för detta
krävs internetanslutning. Befinner du dig i ett garage, eller på annan plats
utan uppkoppling, kan du genomföra betalningen så fort du får
internetanslutning igen. Uthyrningen är avslutad så fort du har genomfört
betalningen. Om betalningen misslyckas får du en faktura till din
registrerade email som skall betalas inom fem dagar.

Car Sharing by

Hur fungerar den mobila accessen?
För varje unikt hyrestillfälle får du en digital nyckel att låsa upp och låsa
bilen med. Observera att Bluetooth måste vara påslaget på din
mobiltelefon. I bilen hittar du NEVS boxen innehållande bilnyckeln, i vissa
fall kan du behöva ta ut nyckel ur boxen för att starta bilen.
Hur skall jag gå tillväga om jag inte kan hitta bilen?
Försäkra dig först om att du är på rätt position. Om bilen inte finns på rätt
plats så kontakta omedelbart NEVS kundsupport.

Hur skall jag gå tillväga om jag inte kan låsa upp bilen?
När du har försäkrat dig om att du är vid rätt bil, så försök att låsa och låsa
upp igen några gånger. Kontrollera även att Bluetooth är påslaget på din
mobiltelefon. Fungerar det fortfarande inte så kontaktar du NEVS
kundsupport.
Var hittar jag nyckeln?
Du hittar bilnyckeln i NEVS Boxen som ägaren har placerat i bilen.

Jag har ingen smartphone, kan jag fortfarande hyra en bil via
Car Sharing by NEVS?
Tjänsten är anpassad för att användas med hjälp av en app så du behöver en
enhet där du kan installera appar för att kunna boka en bil.
Var ska jag lämna tillbaka bilen när jag avslutar hyresperioden?
Bilen lämnas tillbaka på samma parkering som den hämtades, bilägaren kan
sätta riktlinjer för var bilen skall parkeras. Undvik att parkera på
avgiftsbelagd parkeringsplats.
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Hur dokumenterar jag bilens status vid utcheckningen?
Vid utcheckningen skall du rapportera eventuella nya skador som har
uppkommit under hyresperioden genom att ta bilder på skadorna.
Instruktionerna för vilka bilder som skall tas får du i appen och enligt
bilden nedan. Du skall ta tre bilder på bilens insida och åtta på utsidan. Är
bilderna otydliga kan du som hyrt bilen få stå till svars för nya skador som
har uppkommit. Om du vägrar eller inte kan förse NEVS med foton av bra
kvalitet kan du bli ansvarig för skador som har rapporterats av bilägaren.
NEVS rekommenderar dig att spara bilderna i minst sju dagar som skydd
för eventuella tvister kring när en skada kan ha uppkommit.
Om bilen har fått några nya skador under hyresperioden skall en
skaderapport fyllas i av dig som hyrt och kört bilens som underlag
för försäkringsbolaget.
Instruktion – utvändiga foton:

Instruktion - invändiga foton:
• 1 foto på främre säten
• 1 foto på baksäten
• 1 foto på bagageutrymme

Kan jag ändra min hyrestid under pågående bokning?
Under pilotfasen så hanterar vi alla ändringar av hyrestid, förutom
avbokningar, manuellt. Ring NEVS kundsupport om du är sen med att
återlämna bilen.
Hur beräknas bränslekostnaden för hyresperioden?
Bränslekostnaden beräknas automatiskt vid utcheckningen.
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Hur går jag tillväga om jag behöver tanka bilen under uthyrningen?
Det är bilägarens ansvar att säkerställa att tanken är välfylld innan
uthyrningen. Bränslet betalas automatiskt i appen vid utcheckning. Om
bilen riskerar att få slut på bränsle rekommenderar appen det antal liter
du bör fylla tanken med. Tanka bilen med rätt bränsle och lägg till kvittot
enligt instruktionerna i appen. Beloppet justeras vid utcheckningen men
tanka inte mer än rekommenderad mängd eftersom du inte får tillbaka de
pengarna.

Behöver jag städa och tvätta bilen när min hyresperiod är slut?
Bilen skall återlämnas i samma skick som den hämtades. Som hyrestagare
är det ditt ansvar att kontrollera att inget lämnas kvar i bilen. Om
exteriören blivit onormalt smutsig eller lerig, måste du även tvätta den.
Om bilen inte återlämnas i acceptabelt skick, så kan bilägaren kontakta
NEVS.
Hur går jag tillväga om min resa överstiger den inkluderande
körsträckan?
Om du kör längre än den inkluderade körsträckan tillkommer en
kilometerkostnad som läggs på den totala kostnaden när du checkar ut.
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1.4.

Betalning

Hur betalar jag för tjänsten?
Du betalar enkelt med Mastercard eller Visa vid utcheckningen. Du behöver
registrera ett giltigt betalkort innan du gör din första bokning.

Vad kostar det?
Dagspris för uthyrningen sätts av bilägaren och beror på märke, modell och
årsmodell. Under pilotfasen ligger dagspris för uthyrningen mellan 300 och
600 SEK. Utöver dagspriset tillkommer en försäkringsavgift på 40 SEK samt
NEVS serviceavgift på 10 SEK. Hyresavgiften visas tydligt när du bokar bilen.
Kostnader för förbrukat bränsle och vägtullar beräknas automatiskt av
appen och adderas vid utcheckningen.

Hur lång eller kort period kan jag hyra bilen?
Minimum hyresperiod är en timme. Däremot är priserna under piloten
uppdelade i tre hyresperioder:
Korta ärenden (upp till 4 timmar)
Halvdag (upp till 12 timmar)
Dygn (upp till 24 timmar)
Vad händer om föraren bötfälls?
En hyrestagare som får en fortkörningsbot, parkeringsbot eller annan
personlig sanktion är skyldig att stå för denna kostnad.
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1.5.

Försäkringsfrågor

Är bilen försäkrad under uthyrningen?
Under perioden bilen är uthyrd är den försäkrad via Länsförsäkringar
Älvsborg.

Hur stor är självrisken?
Självrisken är 2.500 SEK vid varje skadetillfälle och det är hyrestagaren som
står för självrisken.
Vad omfattar försäkringen?
• Vagnskada
• Brand
• Glasskada (ingen självrisk vid lagning av stenskott). Skador på
framruta, sidoruta och bakruta.
• Stöld (Inbrott eller stöld av delar/fordon)
• Allrisk (Feltankning och kupéskador)
• Kris (Psykologhjälp vid 10 tillfällen efter olycka/incident)
• Assistans och räddning (Hjälp vid stopp p.g.a. av motorfel,
bränslestopp eller olycka)
• Rättsskydd

När gäller inte försäkringen?
• Om du saknar körkort vid skadetillfället.
• Om du är påverkad av alkohol, eller annan drog.
• Om du låter någon annan, som inte godkänts av NEVS, köra under
hyresperioden.
• Om olyckan sker utanför den bokade hyresperioden.
• Om du förlorar bilnycklarna.
• Fel eller skador på bilen orsakade av att du använt bilen felaktigt.
• Om dongeln kopplats ur under hyresperioden.
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Kan jag använda dragkrok om sådan finns på bilen?
Alla lagkrav måste uppfyllas för förare och hela ekipaget (bil + släp), se även
punkten om vad som kan upphäva bilens försäkring. Släpet måste uppfylla
gällande lagkrav och vara försäkrat separat.

1.6.

Olyckor

Hur går jag tillväga om bilen inte startar?
Kontakta i första hand vägassistans via Car Sharing by NEVS appen och i
andra hand NEVS kundsupport.

Hur går jag tillväga om jag råkat ut för en olycka under uthyrningstillfället?
1. Vid personskada eller behov av utryckningsfordon ring 112.
2. Fyll i en skaderapport, blankett finns i bilens handskfack.
3. Kontakta NEVS kundsupport.
Hur går jag tillväga om bilen har blivit stulen?
Anmäl till polisen att bilen är stulen. Kontakta därefter Car Sharing by NEVS
kundsupport så fort som möjligt.
Hur går jag tillväga om jag får punktering under uthyrningstillfället?
Via appen kan du ringa vägassistans som hjälper till att lösa problemet.
En kostnad tillkommer från Länsförsäkringar Älvsborg.
Hur kontaktar jag vägassistans?
Du hittar numret via Menyn - ”Hjälp” i appen.
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Del 2. Bilägarens frågor

2.1. Allmänna frågor

Kan jag hyra ut min bil om den är leasad?
Om du har ett skriftligt godkännande från ditt leasingbolag kan du hyra ut
din bil via vår tjänst.

Hur mycket kan jag tjäna på att hyra ut min bil?
Det beror på din bilmodell och hur ofta vill du hyra ut din bil. Under
pilotfasen ligger dagspriset för uthyrningen mellan 300 och 600 SEK. NEVS
tar en förmedlingsavgift på 10% av dagspriset som du sätter på din bil.
Kan jag hyra ut en bil som jag inte står som ägare till?
Om fordonet ägs av någon annan kan det inte hyras ut av dig.

Behöver jag göra någon särskild kontroll eller underhåll av min bil
innan jag kan dela den?
Du som bilägare ansvarar alltid för att bilen är i körbart skick när den skall
hyras ut. Det är viktigt att du sköter besiktning och service samt
kontrollerar lampor, vätskor och däckens skick.

Om bilens skick förändras är det ditt ansvar att uppdatera detta i appen.
Instruktionerna för vilka bilder som skall tas får du i appen och enligt bilden
nedan.
Efter en avslutad uthyrning har du som bilägare 72 timmar på dig att
rapportera in nya skador på bilen.
Instruktion – utvändiga foton:

Instruktion - invändiga foton:
• 1 foto på främre säten
• 1 foto på baksäten
• 1 foto på bagageutrymme
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Vad bör jag kontrollera innan vintern?
Det som skiljer sig från resten av året är att du även måste se till att ha rätt
däck och rätt frostskydd.

Hur förbereder jag mig inför en uthyrning?
Säkerställ att bilen är i ett körbart skick, att tanken är välfylld, att nyckeln
finns i boxen samt att dongeln sitter i ordentligt. Kontrollera också att du
inte har några tillhörigheter i bilen som du kan behöva komma att använda
under tiden bilen är uthyrd. Vi rekommenderar att du säkerställer att
eventuella märken eller skador på bilen finns rapporterade i appen.

Hur ser avbokningspolicyn ut?
Du som bilägare har rätt att avboka, detta gör du via appen under
”Bokningar”.

Behöver jag göra något när min bil har blivit bokad?
När du har uppgett att din bil är tillgänglig för bokning behöver du inte göra
något mer. Bokning, incheckning och utcheckning sker automatiskt via
appen.
Hur ser uthyrnings- och betalningsprocessen ut?
Du markerar i kalendern när din bil är tillgänglig. Så fort din bil är tillgänglig
i kalendern så är den synlig och bokningsbar för hyrestagare.
Under ”Bokningar” i appen ser du kommande uthyrningar, när bilen är
upphämtad och alla avslutade uthyrningar.

Betalning för uthyrningar sker veckovis. Räkna med cirka 2-5 bankdagar
innan pengarna finns på ditt konto.
Hur beräknas körsträckan och förbrukat bränsle?
Körsträckan beräknas automatisk. Kostnad för förbrukat bränsle
baseras på körsträckan under hyresperioden och genomsnittlig
bränsleförbrukning. Dessa kostnader betalas av hyrestagaren och
överförs tillsammans med totalbeloppet för uthyrningen.
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Hur går jag tillväga om jag får en bot skickad till mig?
Hyrestagaren är ansvarig för alla trafikböter som uppstår under
hyresperioden. Alla böter eller andra tillkommande kostnader som sker
under en uthyrning skall betalas av hyrestagaren. Får du en bot skickad
till dig (bot som har tillkommit under hyresperioden) kommer NEVS att
ersätta dig med beloppet utan dröjsmål för att senare debitera detta från
den aktuella hyrestagaren.

Hur går jag tillväga om bilen återlämnas betydligt smutsigare än när den hämtades?
Bilen skall återlämnas i samma skicka som den hämtades. Om bilen
skulle återlämnas extremt smutsig kan du få kompensation för städning
av bilen. Alla eventuella krav på kompensation måste rapporteras inom
48 timmar efter hyrestidens slut och dokumenteras med bilder innan
städning påbörjas.
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2.2. Mobil access via appen

Varför behöver jag koppla in NEVS Boxen och
OBD-dongeln i min bil?
För att kunna använda Car Sharing by NEVS måste du koppla in NEVS boxen
och OBD-dongeln I din bil. NEVS boxen gör bilen nyckelfri och dongeln
använder sig av GPS-data för att positionera bilen samt registrerar körd
sträcka och notera eventuella passerade tullar för beräkning av kostnader
vid utcheckningen.
Har NEVS Boxen och dongeln någon påverkan på min bil?
Varken NEVS boxen eller dongeln gör någon åverkan på din bil.

Är NEVS Boxen speciellt anpassad till min bil?
Nyckelfacket i boxen är speciellt utformat för just din bilnyckel.

Hur installerar jag NEVS Boxen och OBD-dongeln?
Du kopplar in NEVS Boxen i cigarettuttaget i bilen med de medföljande
kablarna. Boxen har en batteritid på cirka 20 dagar och behöver inte vara
inkopplad hela tiden. Vi hjälper dig att koppla in NEVS Boxen och dongeln
inför starten av pilotperioden.
Behöver jag betala månadsavgift för NEVS Boxen?
Nej.

Jag har installerat NEVS Boxen, vad händer sen?
Logga in i appen och markera i kalendern vilka dagar/tider din bil är
tillgänglig för uthyrning.

Jag kan inte öppna bilen med appen. Vad gör jag?
Gör ett nytt försök genom att låsa och låsa upp igen med hjälp av appen.
Testa att stänga och starta om appen och testa igen. Om det fortfarande
inte fungerar så kontakta Car Sharing by NEVS kundsupport.
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2.3. Försäkringsfrågor

Hur fungerar försäkringen?
Under den tid som en bil är uthyrd via vår tjänst gäller en heltäckande
bilförsäkring via Länsförsäkringar Älvsborg. Denna försäkring täcker även
interiöra skador. Om en skada eller olycka inträffar under en uthyrning så
betalar den som hyrt bilen en självrisk på 2500 SEK.
Vad omfattar försäkringen?
• Vagnskada
• Brand
• Glasskada (ingen självrisk vid lagning av stenskott). Skador på
framruta, sidoruta och bakruta.
• Stöld (Inbrott eller stöld av delar/fordon)
• Allrisk (Feltankning och kupéskador)
• Kris (Psykologhjälp vid 10 tillfällen efter olycka/incident)
• Assistans och räddning (Hjälp vid stopp p.g.a. av motorfel,
bränslestopp eller olycka)
• Rättsskydd

Kan jag välja bort NEVS försäkring om min egen bilförsäkring tillåter
uthyrning?
Nej, eftersom vår försäkring är ett komplement till din privata försäkring
behöver du ha kvar en egen helförsäkring.

Om min bil bara används för delning, kan jag säga upp min egen
försäkring då och bara använda NEVS försäkring?
Nej, eftersom vår försäkring är ett komplement till din privata försäkring så
behöver du ha kvar en egen helförsäkring.
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Vad händer om bilen går sönder på något vis som inte är kopplat till en
incident?
Om bilen går sönder på grund av normalt slitage så är det ägarens ansvar att
reparera även om det sker under uthyrning. Det är också viktigt att bilägaren
sköter bilens underhåll enligt tillverkarens föreskrifter. Kontakta Car Sharing
by NEVS kundsupport vid oklarheter.
Vad händer om hyrestagaren får problem med bilen under en
pågående uthyrning?
Skulle det inträffa en incident under tiden bilen är uthyrd så kontaktar
hyrestagaren vägassistans som finns tillgänglig dygnet runt via vår app.
Därefter tar Länsförsäkringar Älvsborg över ärendet. Kontakta Car Sharing
by NEVS kundsupport vid oklarheter.

Hur rapporterar jag som bilägare skador på min bil som har skett
under uthyrningen?
Du har 72 timmar på dig efter att hyrestagaren har checkat ut att rapportera
skador. Ta bilder på skadorna. Vänligen kontakta Car Sharing by NEVS
kundsupport så fort som möjligt, så guidar vi dig vidare.

2.4. Hantera
uthyrningen

Var ska jag parkera min bil innan uthyrningen?
Parkera den som vanligt på din egen parkeringsplats eller boendeparkering.
Markera senare på kartan i appen var din bil finns tillgänglig för
upphämtning.
Vad händer om hyrestagaren kör fler kilometer än det som ingår i
hyrperioden?
Hyrestagaren betalar extra för de kilometer som överstiger avtalet.
Kostnaden per extra kilometer beror på din bilmodell.
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Hur hanteras tankning?
Det är bilägarens ansvar att säkerställa att tanken är välfylld innan
uthyrningen. Bränslet betalas automatiskt i appen vid utcheckning. Om
bilen riskerar att få slut på bränsle rekommenderar appen det antal liter
du bör fylla tanken med. Tanka bilen med rätt bränsle och lägg till kvittot
enligt instruktionerna i appen. Beloppet justeras vid utcheckningen men
tanka inte mer än rekommenderad mängd eftersom du inte får tillbaka de
pengarna.

Behöver hyrestagaren städa bilen när de lämnar tillbaka den?
Bilen skall återlämnas i samma skick som den hämtades. Hyrestagaren har
ett ansvar att kontrollera att inget lämnas kvar i bilen. Om exteriören blivit
onormalt smutsig eller lerig, måste hyrestagaren även tvätta den. Om bilen
inte återlämnas i acceptabelt skick, så kan du som bilägare alltid kontakta
NEVS.
Hur hanteras betalning för tullar?
Om hyrestagaren har passerat tullar under uthyrningsperioden, så
registreras detta automatiskt. Som bilägare kompenseras du för detta i det
totala beloppet som överförs till ditt bankkonto.

Kan min bil bli parkerad på en annan plats än ursprunglig
parkeringsplats vid återlämningen?
Bilen lämnas tillbaka på samma parkering som den hämtades ifrån. Om
bilen står på en boendeparkering med flera tillgängliga platser, så kan du
som bilägare sätta riktlinjer för var bilen ska parkeras. Vänligen notera att
det är hyrestagarens ansvar att parkera bilen på avsedd och tillåten plats.
Vad händer om hyrestagaren lämnar tillbaka bilen för sent?
Det är alltid hyrestagarens ansvar att återlämna bilen inom angiven
tidsperiod. Vänligen kontakta kundsupport om bilen inte återlämnas vid
planerad tid.
Kundsupport kommer att agera för att lösa problemet oavsett situation.
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2.5. Utbetalningar och skatter
När kommer jag att få betalt för en uthyrning?
Under pilotfasen kommer alla utbetalningar att ske en gång per vecka.
Vad är NEVS förmedlingsavgift under pilotfasen?
Under pilotfasen är förmedlingsavgiften 10 % av hyresavgiften.

Var hittar jag information om mina betalningar?
Information om alla transaktioner hittar du i appen under ”Transaktioner”
där kan du sortera mellan in- och utgående transaktioner.
Varför behöver NEVS mina kontouppgifter?
Vi behöver dina kontouppgifter för att kunna överföra pengar för
uthyrningen av din bil.
Hur uppdaterar jag mina kontouppgifter?
Vänligen kontakta Car Sharing by NEVS kundsupport.

Behöver jag betala skatt?
Personer kan dela sin bil med andra genom att hyra ut bilen mot betalning
när de själva inte använder den. Överskottet av uthyrningen
(hyresersättning minus avdrag) redovisar du i inkomstdeklarationen vid
Kapital, punkt 7.2. Skatten på överskottet är 30%.

Läs mer på Skatteverkets hemsida om delningsekonomi:
“Om du mot betalning hyr ut din privata bil är den hyresersättning du får en
skattepliktig inkomst. Den ska normalt redovisas i din inkomstdeklaration
som inkomst av kapital. Du får göra avdrag för sådana utgifter som direkt
hör ihop med uthyrningen. Skatteverket anser att du normalt kan få avdrag
för sådan förslitning med 9 kronor per mil om du inte kan visa att din
kostnad är högre. Du får också avdrag för eventuell förmedlingsavgift, för
tilläggsförsäkring och andra merkostnader som du har haft på grund av
uthyrningen”.
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2.6. Prissättning

Hur väljer jag mitt uthyrningspris?
Du kommer att få en rekommenderad prisnivå som är baserad på din
bilmodell samt årsmodell. Inom det prisintervallet sätter du själv ett
pris som gör den attraktiv att hyra samtidigt som du får en rimlig
avkastning.
Hur lång eller kort period kan jag hyra ut bilen?
Du som bilägare väljer skälv hur lång tid och hur ofta du gör din bil
tillgänglig. Minimum är en timme.
Priserna är uppdelade i uthyrningsperioder:
Korta ärenden (upp till 4 timmar)
Halvdag (upp till 12 timmar)
Dygn (upp till 24 timmar)

Hur fungerar inkluderad körsträcka?
För uthyrningar upp till 12 timmar är 100 kilometer inkluderade, vid
dygnshyra ingår 200 kilometer (observera att körsträckan inte inkluderar
bränsle). Om hyrestagaren kör fler kilometer än det som ingår i bokningen
så kommer du att få betalt för den överskridna sträckan.
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