
HYR DIN BIL HOS  
LINDSTRÖMS BIL
Ordinarie pris fr. 199 kr/dygn (ex. moms)

När du hyr bil hos Lindströms Bil får du som 
Bahnhof-medlem alltid 15% på din bokning. 

Bilen och nycklarna hämtar och lämnar 
du på Bahnhof i Skövde. Just nu kan du 
välja mellan flera av Toyotas bilmodeller 
i olika storlekar. Helt enkelt en flexibel 
hyrbilslösning för dig som företagare.

15% 
PÅ HYRBILAR

Ange koden ”Bahnhof15”  
vid din bokning.

Boka din hyrbil via Bahnhof-appen  
eller skanna QR-koden

SKÖVDE • FALKÖPING • ALINGSÅS • TROLLHÄTTAN • BORÅS • JÖNKÖPING



GRUNDPRIS FRIA MIL

BILMODELL SEGMENT DYGN KR/KM DYGN HELG VECKA

AYGO Kompakt 199 kr 1,76 kr 447 kr 719 kr 2.159 kr

YARIS Liten 239 kr 2,0 kr 479 kr 767 kr 2.239 kr

COROLLA Mellan Halvkombi 319 kr 2,64 kr 599 kr 1.039 kr 2.799 kr

COROLLA TS Mellan Kombi 391 kr 2,80 kr 639 kr 1.119 kr 3.119 kr

C-HR Crossover 471 kr 3,12 kr 719 kr 1.279 kr 3.679 kr

RAV4 SUV 639 kr 3,36 kr 1.039 kr 1.807 kr 4.799 kr

PROACE VERSO Minibuss 711 kr 3,60 kr 1.199 kr 2.399 kr 5.119 kr

PROACE Transportbil 479 kr 3,20 kr 799 kr 1.487 kr 3.999 kr

Prislista - företag

Villkor
Alla priser är ex. moms. Drivmedel är exkluderat i hyran. Fria mil gäller inom Sverige. Vid utomlandskörning måste hyrestagaren kontakta Lindströms Bil för separat offert. Körkort på förare skall alltid visas upp vid utlämningstillfället. Giltigt 
utländskt körkort godtas tillsammans med uppvisande av nationell ID-handling. Övningskörning är inte tillåtet. Helghyra gäller fredag kl. 12.00 - måndag kl. 08.00. Flexibel bokning med fri avbokning eller ändring av bokning fram till 24h 
innan hyresperiodens start. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en förseningsavgift om hyran försenas avsevärt så att det får ekonomiska konsekvenser. 15% gäller på ordinarie priser och kan ej kombineras med andra erbjudanen och gäller 
bara Bahnhof-medlemmar.

Boka din hyrbil via Bahnhof- 
appen eller skanna QR-koden

HYRBILAR

Ordinarie pris exklusive moms.

15% 
PÅ HYRBILAR

Ange koden ”Bahnhof15”  
vid din bokning.
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