
 
 

 

Villkor för uppställningsplats hos Tumbo Husvagnar 
 
 

- Fordonet 

 - Ägaren ansvarar för att fordonet är försäkrat.  

- Ägaren ansvarar för batteriladdning och eventuella frostskador. 

- P-platsen får endast användas för uppställning. Camping är ej tillåten. 

- Inga reparationer av fordonet får utföras inom området. 

- Tvätt av fordonet får inte utföras inom området. 

- Hyresvärden ansvarar ej för skador orsakade av djur/insekter. 

- Hyresvärden kan ej belastas för ev. skador som kan uppstå p.g.a. omständigheter vi inte rår över ex. 

strömavbrott/väder/vind. 

- Hyresvärden plogar området. Ägaren ansvarar för snöröjning av fordonet och runt om fordonet. 

- Husbil bör backas in på platsen. 

Elplatser 

- Vid elplatser finns 10A säkring. Elen är endast till för underhållsladdning av batteri (ej för värme m.m.).  

- Vid elplats används ägarens egen elkabel.   

Smedby 

- Hämtning/lämning av fordon kan endast ske under Tumbo Husvagnars AB öppettider. Nyckel för tillgång 

till området Smedby finns att låna i tillbehörsbutiken. Nyckeln lämnas tillbaka i god tid till butiken innan 

stängning. 

Gröndal 

- Platserna för uppställning finns längst med staketet ut mot E20.   

-På området Gröndal är staketet strömförande. Lämna 1-2 meter till staketet.  

- Uppringning av grinden till området Gröndal kan endast ske under våra öppettider. Telefonnumret till 

grinden på Gröndal står på fakturan.   

- Det går endast att ringa upp grinden till Gröndal med kunds anmälda telefonnummer (se ovan).  

- Det är kunds ansvar att meddela Tumbo Husvagnar AB om nytt telefonnummer ska registreras för 

uppringning av grinden.  

Betalning/Uppsägning 

- Vid uppsägning av plats innan hyresperiodens slut sker ej utbetalning av innestående hyra. 

- Hyra av p-plats sker löpande. Det är kunds ansvar att säga upp platsen i god tid innan nästa hyrperiod 

börjar.  

- Aktuella priser finns på tumbo.se. Ev. prisjusteringar presenteras där.  

- Betalning av p-plats sker via faktura som skickas till kund via mail.  

- Villkoren ska godkännas av kund varje år. Detta sker via länk som skickas till kundens mail. 

 


