
 

 

 

Hyresvillkor skidshopen  
● Legitimation är obligatorisk vid hyra av utrustning. 
● Hyrestagaren är ersättningsskyldig om hyrd utrustning saknas. 
● Vid skidbrott är du ersättningsskyldig om inte skadan uppkommit pga fabrikationsfel. Vid 

ovarsamhet är hyrestagaren ersättningsskyldig för uppkomna skador. Utrustningen skall 
vara rengjord vid återlämnandet, annars debiteras hyrestagaren rengöringen. 

● Förlängning av hyrestiden skall göras innan den gamla hyrestiden gått ut. 
● Återlämnas ej utrustningen till uthyrningen debiteras fullt värde. 
● All betalning sker i förskott. Återbetalning av hyresbeloppet görs endast vid sjukdom mot 

uppvisande av läkarintyg. 
● Förbokning görs minst 24 timmar innan ankomst. 
● Avbokning görs senast 3 dagar före ankomst. Avbokning senare än 3 dagar innan 

ankomst kan endast göras mot uppvisande av läkarintyg. 

För att slippa onödiga utgifter om olyckan skulle vara framme, kan du teckna vårt förmånliga 
hyrskydd.  Skyddet täcker stöld och skada på din hyrutrustning med en självrisk på 500:-. 
Ersättningsutrustning kan hämtas ut kostnadsfritt utan självrisk. 

Villkor: 

● Skyddet gäller skidor, snowboard, blades och längdskidor (ej pjäxor, hjälmar, stavar etc). 
● Om utrustningen blir stulen, förväxlad eller saknas så får man en kostnadsfri 

ersättningsutrustning under resterande del av av hyresperioden utan självrisk. 
● Skyddet täcker inte skador på din utrustning vid uppenbara tecken på ovarsam hantering, 

tex vid repor uppkomna vid åkning utanför markerad nedfart eller på parkering/grusväg. 
● Vid uppenbar oaktsamhet debiteras fullt försäljningsvärde. 
● Nattetid skall utrustningen vara inläst. Takboxar, bilar och dyl godkänns ej. 
● Om utrustningen blir stulen eller skadad anmäls detta omgående till skiduthyrning. 
● Utrustningen kan förvaras i skidshopen nattetid. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Onlinebokning av skipass, skidhyra och skidskola 

 

Skipass 

Välkommen att förboka ditt skipass 
 
Detta gäller på 1, 2, 3, 4, 5,6 dagars kort samt veckopass och weekendpass. 
 
Du kan förboka ditt skipass fram till 3 dagar innan första giltighetsdag. 
Förbokade skipass upphämtas i liftkassan. 
Om du inte har något skipass (Axess) sedan tidigare, köper du detta för 50:- 
 
Om du redan har ett skipass kan du ladda detta med ett nytt fram till dagen före första 
giltighetsdagen. (detta gäller bara online, då kortet måste betalas omgående med betalkort) 
Siffrorna som du ska skriva in är de som står i de vita fältet på baksidan av ditt skipass. 
 
Om du väljer att köpa ditt skipass på plats, så gör du detta i liftkassan. 

 

 

Skidhyra 

Välkommen att förboka skidhyra 

Detta gäller från  1,2,3,4,5,6 samt veckohyra och weekendhyra. 

Du kan förboka din hyra fram till dagen innan (14.00) före första giltighetsdag. 

Förbokad utrustning hämtas ut i skidshopen. 

Vid bokning av skidpaket ingår skidor, pjäxor, stavar och hjälm (upp till 15 år). 

Vid bokning av snowboardpaket ingår snowboard, boots och hjälm (upp till 15 år). 

Vid bokning av snowbladespaket ingår snowblades, pjäxor, stavar och hjälm (upp till15 år). 

 

 



 

 

 

Skidskola 
Välkommen att förboka din skidskola. 

Det är privat skidskola, och varje lektion är 55 minuter. 

Du kan förboka fram till 3 dagar innan första lektionen, eller kontakta skidshopen  

på 0392-210 96 eller skicka ett mail på info@mullsjoalpin.se.  

Vi bokar då första lämpliga tid efter önskemål. 

 

mailto:info@mullsjoalpin.se

