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STATIONSSTÄMPEL

* Tjänstevikt = Vikten av fordonet utan last. 
** Totalvikt = Max tillåten vikt av fordon och last. 
Obs! Alla viktuppgifter om dragbilen finns på fordonets registreringsbevis. 
Uppgift om släpets totalvikt finns angivet på varje släp.

Våra hyresvillkor
•  Giltigt körkort ska visas upp av hyrestagaren vid  

uthyrningstillfället.

•  Släpet ska lämnas tillbaka till uthyrande station.

•  För brukande utanför Sverige krävs godkännande  
av uthyraren.

•  Den som hyr ansvarar för eventuella böter eller  
andra kostnader som uppkommit till följd av  
parkerings- eller andra trafikförseelser.

•  Böter och andra kostnader avgifter som inte betalas  
av hyrestagaren debiteras via OKQ8 varvid det   
tillkommer en expeditionskostnad på 150 kr.

•  Fullständiga villkor finns på okq8.se samt på våra 
hyreskontrakt.

Regler för körkort
B-körkortet gäller om släpvagnens totalvikt är:  
Max 750 kg 
Över 750 kg förutsatt att: 
1.  Släpets totalvikt inte överstiger bilens tjänstevikt*
2.  Släpets och bilens sammanlagda totalvikt** inte 

överstiger 3 500 kg.

Boka enkelt där  
det passar dig
Internetbokningen är alltid  
öppen och du kan enkelt  
välja släp och station.

Boka på  
OKQ8.se

Tips till dig som skall köra med släp
  När du kopplar på släpet på bilen se till att kulkopp- 
lingen är låst på dragkulan, katastrofvajern är fastsatt i 
bilen samt att elkabeln mellan bil och vagn är ordentligt 
fastsatt.

   Se till att stödhjulet är upphissat och fastsatt, hjulet  
ska riktas bakåt.

   Grind, dörr och ramp ska vara stängda.

  Kolla att alla lampor lyser och att reflexerna är hela.

  Last som sticker ut mer än 1 m baktill ska markeras  
med flagga.

  Säkra lasten med spännband.

  Kör lugnt och försiktigt, stressa inte.
 
Trevlig resa önskar vi på OKQ8!

Släpvagn
Hyrprislista

Gäller från 2022-10-01



Släpvagnsmodeller 3 timmar 6 timmar Dygn

Vecka 
Extra dygn 1/7  

av veckopris

Flak
Flakbredd
Flaklängd
Maxlast

128 cm
200 cm
350 kg

199 kr

Grind
Flakbredd
Flaklängd
Maxlast

128 cm
258 cm
510 kg

205 kr 299 kr 345 kr 1 739 kr

Flak
Flakbredd
Flaklängd
Maxlast

152 cm
258 cm
680 kg

255 kr 339 kr 385 kr 1 959 kr

Flak med tipp
Flakbredd
Flaklängd
Maxlast

143 cm
258 cm
900 kg

299 kr 419 kr 489 kr 2 495 kr

Kåpa 4,5m3

Flakbredd
Flaklängd
Lasthöjd
Maxlast

128 cm
258 cm
140 cm
690 kg

255 kr 339 kr 385 kr 385 kr

Kåpa 6,5m3

Flakbredd
Flaklängd
Lasthöjd
Maxlast

152 cm
325 cm
145 cm
550 kg

299 kr 429 kr 485 kr 2 495 kr

Skåp 9/11m3

Flakbredd
Flaklängd
Lasthöjd
Maxlast

159 cm
366 cm
150/190 cm
420/390 kg

349 kr 469 kr 525 kr 2 729 kr

Biltransport
Storlek och maxlast 
kolla med aktuell station

499 kr 699 kr 799 kr 3 995 kr

Båttransport
Storlek och maxlast 
kolla med aktuell station

499 kr 699 kr 899 kr 4 495 kr

Släp för alla behov
Att hyra släpvagn hos oss på OKQ8 ska vara enkelt.  
Vi  erbjuder uthyrning på mer än 280 stationer runt om i 
Sverige. Vi har vagnen för ditt behov, från öppna vagnar till 
stora skåpvagnar och båt-/biltransporter. På den här sidan  
har vi samlat lite information för att underlätta för dig som 
valt att hyra släpvagn på OKQ8.

OKQ8 HyrsläpsGaranti på köpet*
För att du som kund ska bli nöjd när du hyr släp hos oss så 
erbjuder vi OKQ8 Hyrsläpsgaranti.
Varje gång du hyr släp så ska våra vagnar vara i körbart skick. 
Hittar du något fel får du pengarna tillbaka.
•  Katastrofvajer 

Hel och korrekt monterad när vagnen lämnar stationen.
•  Stödhjul  

Helt och fungerande när vagnen lämnar stationen.
•  Belysning  

Fungerande belysning när vagnen lämnar stationen.

Det här gäller vid skada
• Släpet är helförsäkrat.
•  Skadekostnadsreducering ingår i priset vilket medför att 

hyrestagarens självrisk reduceras till 1000 kr inkl moms  
per skademoment.

•  Skadekostnadseliminering eliminerar självrisken till 0 kr.
•  Hyrestagaren är trots skadekostnadsreducering/eliminering 

inte friskriven från ansvar om skada uppstår pga vårdslöshet 
eller överlastat fordon.

Vi förbehåller oss rätten att neka till uthyrning om betalnings- eller annan 
anmärkning föreligger. Priser och villkor: Vid hyra över 1 dygn debiteras per påbörjad timme, dock max med  

5 timmar varvid dygnspris gäller. Timpris är 1/3 av priset för 0–3 timmar. Över 3 timmar 
debiteras 6 timmars pris, över 6 timmar debiteras dygnspris.

Två saker att tänka på
1.  Att dra mer last än B-körkortet tillåter klassas som  

olovlig körning.
2. Att max tillåten hastighet med släp är 80 km/h.

Kategori
Skadekostnadseliminering (SKE)
Påbörjat dygn

Öppen/galler 39 kr

Kåpa/skåp 49 kr

Båt-/Biltrailer 59 kr

Finns på utvalda stationer, 
sök din vagn på OKQ8.se

49 kr/tim

* Hyr du släpet längre tid än en (1) vecka kan denna garanti inte åberopas. 

1 timme

Hyr per timme

49 kr

Rek ca-priser inkl moms. Lokala sortiment- och prisavvikelser kan förekomma. Bokad, men ej 
utnyttjad tid återbetalas inte. Måttuppgifter och maxlast kan variera. Exakta uppgifter finns 
angivet på respektive släp.


