Betingelser for leie av bobil
1. Leietaker /sjåfør
Leietaker må være fylt 25 år og hatt gyldig førerkort i minimum 3 år. Sjåfør av
bilen MÅ ha fylt 25 pr. Det vil kun beregnes 1 person som juridisk ansvarlig for
leieforholdet og for bobilen.
2. Bestilling:
Ved bestilling undertegner leietaker en avtale, samtidig innbetales halve
depositumsbeløpet til konto 9710.15.21439, som bekreftelse på bestillingen.
Leietaker vil få informasjon om bruk før avreise. Man bør beregne ca 45 minutter
til gjennomgang ved overtagelse av bobilen før avreise.
3. Leieprisen.
Leieprisen er oppgitt i kontrakten.
• Leiepris skal i sin helhet være innbetalt på konto 9710.15.21439, senest 1 uke
før avhenting av leiebil.
• NB. Husk å merk innbetalingen med leietakers navn og avtaleperiode.

8. Leietakers ansvar.
Bobilen gjennomgår en kontroll før utleie. I leieperioden har leietaker ansvar for
bobilen ved bl.a. å kontrollere / etterfylle nødvendig olje, vann på radiator m.m..
Vi forutsetter en forsiktig behandling av bobilen slik at turen blir vellykket.
Bobilen er, og skal være dyr- og røykfri. Ved brudd på forbudet mot dyr og /eller
røyking, tilkommer kostnader for innvendig rens.
9. Bøter og bompenger
Parkeringsbøter, fartsbøter, bompenger og lignende eller ulovlig bruk av
avgiftsfri diesel, må gjøres opp snarest og vise til kvittering ved innlevering av
bobil. Bøter og annet som som leietaker ikke har oppgjort, belastes i ettertid med
gebyr på kr. 100,-.
10. Kilometer ved bruk.
Det er inkludert i leien fri kjørelengde på 200 km pr. dag. Ekstra kilometer utover
total kjørelengde i leieperioden belastes med NOK 3,00 pr. km.

4. Reservasjonsgebyr.
Ved inngåelse av leieavtale skal det betales et reservasjonsgebyr på kr 2500.(Halvparten av depositum) Leieavtalen regnes ikke som bekreftet før beløpet er
innbetalt. Hvis avtalen brytes beholder utleier dette beløpet.
5. Depositum.
Depositum er kr.

5.000,- Resterende depositum skal innbetales til konto

9710.15.21439 senest 1 uke før leieperioden starter. Betaling må skje i så god tid
at beløpet er synlig på vår konto 7 dager før avreise.
• NB. Husk å merke innbetalinger med leietakers navn, og avtalt leieperiode.
• Dersom bobilen leveres tilbake til avtalt tid og uten skade, og for øvrig etter
avtale, overføres depositum tilbake, senest 1 uke etter innlevering.
6. Ut-/innleving:
Ukedag avtales i kontrakten. Tidspunkt for ut- og innlevering skjer etter nærmere
avtale.
• Ved for sen tilbakelevering belastes ¼ dagsleie for hver påbegynte time, dersom
ikke annet er avtalt.
• Det gis ingen godtgjøring ved innlevering tidligere enn avtalt.
• Bobilen skal leveres med full drivstofftank, vasket og rengjort ut- og innvendig.
• Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie/arbeidsfortjeneste dersom det oppstår
skade, motorhavari, for sen innlevering fra forrige leietaker og lignende på den
bestilte bobil.
• Ved havari/skade slik at bilen ikke kan utleveres, tilbakebetales depositum og
leie uavkortet tilbake til ventende ny leietaker.
7. Renhold:
Bilen skal under leieforholdet holdes ren, både ut og innvendig.
• Innsekter i front skal fjernes raskest mulig, slik at de ikke gror fast.
• Ved eventuell manglende rengjøring belastes leietaker iht. takster på kontrakt.
• På vinduer må ikke benyttes mikrofiberklut, eller vaskemidler med slipemidler.
Bruk kun milde rengjøringsmidler til vask.
• Ved tyveri eller ran, dekker bobilens forsikring kun utstyrsom tilhører bobilen.
Det anbefales å derfor at leietaker tegner egen reiseforsikring.
• Ved feil påfylling av drivstoff, bruk av rød diesel eller annen skade som
leietaker er ansvarlig for og som ikke dekkes av kaskoforsikringen, må alle
utgifter dekkes av leietaker.
• NB! Ved skade skal det alltid fylles ut skademelding.

----------------------------- --------Sted/dato

------------------------------Signatur leietaker

Leietager signerer for å ha forstått og akseptert leie betingelsene
Mvh Atle Gundersen. Utleier.

11. Gassforbruk.
Ved utleie leveres bobilen med full gasstank. Ved bruk av gass bør tanker fylles
før innlevering. Gasstanker veies ved avhenting. Eventuelt forbruk beregnes ved
å veie tankene ved avlevering. Forbruk belastes med NOK 50,- pr. kg.
12. Drivstoff.
Bobilen benytter DIESEL. Bilen leveres med full tank og skal også innleveres
med full tank. Hvis ikke bil leveres tilbake med full tank, blir leietaker belastet
med NOK 20,- pr. liter som trekkes fra depositum.
13. Vann / toalett / kjemikalier.
Spillvannstanker (2 stk) skal tømmes før innlevering. Septiktank skal tømmes og
rengjøres før innlevering. Manglende tømming / rengjøring belastes med NOK
750,-. Husk at etter hver tømming skal legges en kjemitablett i septiktanken.
14. Havari.
Oppstår Havari / skade underveis, får leietaker refundert leie for det antall dagen
som bobilen er til reparasjon, men ikke forsinkelser vedr. reparasjon som er under
12 timer.
• Dersom feilen beviselig skyldes leietaker gis ingen refusjon.
• De fleste forsikringsselskaper har fri hjemreise ved langvarig reparasjon. Det
anbefales likevel å tegne egen reiseforsikring. Utleier må kontaktes omgående
ved eventuelt havari / skade som fører til reparasjon.
15. Forsikring / skader.
Leieprisen inkluderer kasko og ansvarsforsikring.
• Ved eventuell kaskoskade må leietaker betale egenandel på NOK 8000,- pr.
skadetilfelle. For øvrig er leietaker ansvarlig for skader på bilen som ikke dekkes
av forsikring.
• Evnt. skader på bobil skal markeres på tilstandsrapport ved utlevering. Skader
som ikke er notert på tilstandsrapport ved overlevering, belastes leietaker.
16. Annet.
Ved å signere denne kontrakt, bekrefter leietaker at han/hun innehar de
nødvendige sertifikater, kunnskaper og ferdigheter som er påkrevd for å mestre
den aktuelle bobil denne kontrakt omhandler. En eventuell tvist skal avgjøres ved
de vanlige domstoler.

--------------------------------------------Signatur Utleier

