LeiEnBobil.no

Leiekontrakt

Navn

Bobil

Adresse

Reg.nr

Postnr/Sted

Førerkortnr 1.sjåfør

Telefon mobil

Førerkortnr 2.sjåfør

Epost
2.sjåfør Navn

Konto tilbakebetaling
depositum

Utleveringsdato

Tilbakeleveringsdato

Avtalt leiepris:
Pris pr
uke

Pris pr
dag

Oppgjør:
Ant
uke(r)

Ant
dager

Rabatt

Sum leie

Total leiebeløp

Innbet.dato

Sum:

Bestillingsgebyr

Snarest

2.500

Restleie

Sum leie

Ev tilleggsinformasjon:

Depositum

5.000

Bestillingsgebyr kr. 2.500,- betales ved bestilling og refunderes ikke ved avbestilling.
Restbeløp samt depositum betales uoppfordret til konto 1207.25.67208 senest 1 måned før leiestart,
evt. omgående ved bestilling kortere enn 1 måned før. Bestilling er bindende fra 1måned før leiestart.
Ved for sen innbetaling av bestillingsgebyr og restleie faller bestillingen bort.
Depositum kr. 5.000,- for campingbil. Dette er lik egenandel ved kaskoskade.
Samme kontonummer og -navn må brukes til både innbetaling og tilbakebetaling av depositum.
Det er 25 års aldersgrense for leie av campingbil.
Det er inkludert 350 km per døgn i leieprisen for bil, og utover dette kr. 3,30 per km, Avregnes etter avsluttet leie. Bilen leveres
med full gassflaske, ev skifte i leieperioden dekkes av leietaker.
Utlevering mellom 14.00 og 16.00 på hverdager. Innlevering er mellom 09.00 og 12.00 mandag-fredag, ev. etter avtale. Bobilen er
ren ved utlevering, og skal være rengjort ved innlevering. Det kan avtales at utleier kan forestå innvendig-/utvendig vask. (Se også
side 2.) Skal utleier forestå vask må bilen leveres innen kl 0900 avtalt innleveringsdag for at bil skal være klar til neste kunde.
Røyking er ikke tillatt bobilen. Pga allergier er det heller ikke tillatt å ha dyr i bobilen.
Ved kjøring med bobil i bompengeringer, broer og/eller tunneler innenlands og utenlands som er avgiftsbelagt, er leietaker
ansvarlig for å betale på stedet der det er mulig. Bilen er utstyrt med Autopass-brikke som blir avlest ved tilbakelevering. Autopass
er bare gyldig i Norge. Betaler man på stedet, noterer man ned hvor/når man har passert og dette blir mot kvittering tilbakebetalt
ved tilbakelevering av bilen.
Se side 2 for utfyllende betingelser.
Vennligst signer kontrakten og returner den til oss.
VIKTIG: HUSK ALLTID Å HA KONTRAKTEN SAMMEN MED VOGNKORT

_____________________________________
Dato
Utleier

______________________________________¨
Dato
Leietaker

Side 1 av totalt 2 sider
Post/Besøksadresse:
www.LeiEnBobil.no
co Ole Johnny Amundsen
Isfjordsvegen 12
6300 Åndalsnes

Telefon: 71 22 77 00
Epost
Mobil:

ojamundsen@me.com
90 11 72 36 Ole Johnny Amundsen

Kontonr. 1207.25.67208
Forsikring:
If
Org.nr.
816824842

www.LeiEnBobil.no

Leiekontrakt

Side 2 av totalt 2 sider

1 Leiepris
Leieprisen inkluderer full kaskoforsikring og 350 km per døgn (campingbil). Utover dette kr. 3,30 per km.
2 Leieperiode
Starter kl 14.00 på leieperiodens første dag, og slutter senest kl. 12.00 på leieperiodens siste dag. For sen innlevering vil bli belastet med ekstra
døgnleie, og denne må betales ved innlevering. Leie utover avtalt tid må avtales med utleier på forhånd.
3 Betaling
Leiebeløpet deles opp i to deler;

Bestillingsgebyr:
Betales ved bestilling og tilbakebetales ikke ved ev. avbestilling.

Restbeløp:
Betales uoppfordret senest 1 måned før leieperiodens første dag. Tilbakebetales kun ved avbestilling med
legeattest. Innbetalt depositum betales tilbake uansett.
4. Ut- og innlevering:
Utlevering skjer mellom 14.00 og 17,00, innlevering mellom 09.00 og 12.00 man – fredag, ev. etter avtale. Ved utlevering er bobilen vasket
innvendig og utvendig, og tanken er full med drivstoff. Ved innlevering skal bobilen være vasket innvendig og utvendig, og tanken skal være full
med drivstoff. Toalett- og spillvannstank skal være tømt og rengjort.
Ved manglende rengjøring trekkes kr. 2.000.- for innvendig vask av vogn/bil, kr. 1.000,- for utvendig vask og kr. 500,- for tømming/vask av toalett
fra depositumet. Utleier kan vaske bobil utvendig og innvendig for kr 1.500,- Toalett må være tømt.
5. Utstyr
I bilen følger det med en full 11 kg gassflaske. Leietaker må selv ta med ønsket tilleggsutstyr (sengetøy, håndklær) Bilen er utstyrt med dekketøy
tilpasset bilen samt normalt kjøkkenutstyr. TV m/dvd er inklusiv i leien. Campingbord og 4 stoler er inklusiv i leien.
6. Sjåførens kvalifikasjoner
Alle sjåfører må være fylt 25 år og ha hatt gyldig norsk førerkort i minimum 5 år. Bil skal bare kjøres av personer som er oppført som sjåfør i
leiekontrakten.
7. Ulovlig bruk
Leietaker har ikke lov å bruke vognen/bilen til følgende:

motorarrangement eller tester av kjøretøy

transport av eksplosiver, gift, radioaktivt el farlig gods

kriminelle handlinger

framleie el lignende av bil/vogn
8. Reparasjoner
Nødvendige reparasjoner under kr. 1.000,- er leietakers ansvar, Større reparasjoner gjøres bare etter avtale med Utleier og leietaker må ta vare på
gyldig kvittering for tilbakebetaling. Større beløp betales av Utleier når leietaker ikke er skyld i skaden. Se punkt "leietakers ansvar". Dersom en
skade/uhell oppstår som vil få konsekvenser for neste leietaker (f.eks. knust takluke o,l.), ber vi om at dere melder fra til Utleier så snart som mulig,
slik at vi kan forberede utbedringen.
9. Kjøring utenlands
Det er ingen restriksjoner ifht kjøring i de land som tilhører Schengenområdet. Men i enkelte land, særlig i krigssoner, kan kjøring skje bare etter
avtale med Utleier.
10. Ulykker
Leietaker må alltid ta kontakt med politiet ved ulykker der det er uklart hvem som har skyld; der personer er skadet; ved brann, tyveri og lignende,
Dette gjelder også når skaden overstiger egenandelen på kr 5.000,- for bil. Leietaker er ansvarlig for å fylle ut skademeldingsskjema med navn,
adresser, telefon til motparten og registreringsnummer til motpartens kjøretøy. Utleier må kontaktes øyeblikkelig,
11. Forsikring
Alle biler har ansvarsforsikring og full kaskoforsikring. Leietaker er ansvarlig for betaling av egenandel tilsvarende depositum. Dersom en skade er
utbedret midlertidig og en ny skade oppstår oppå denne, er skade nr. 2 en ny skade. Også den som er ansvarlig for skade nr, 2 er ansvarlig for
inntil kr, 5.000,- i egenandel.
12. Leietakers ansvar

ved uhell er leietaker ansvarlig for egenandel

leietaker er ansvarlig for i bringe vognen/bilen tilbake til Utleier innen leieperiodens slutt

leietaker er ansvarlig for å betale eventuelle bøter, parkering. fart og lignende som oppstår i leieperioden

leietaker har ubegrenset ansvar for alle uhell og skader påført med hensikt, uansvarlighet og ignorering av denne kontrakten

leietaker har ubegrenset ansvar for skader og ulykker grunnet kjøring i påvirket tilstand (eks. alkohol, narkotika)

leietaker har også ubegrenset ansvar for skader grunnet kjøring på veier med lav standard, skader som følge av ignorering av bilens
høyde, lengde og/eller bredde og lignende

ved å ignorere denne kontraktens punkt 8, 9, 11 og 12 har leietaker ubegrenset ansvar uansett hvem som har skyld eller hvilken årsak

leietaker er selv ansvarlig for å ha gyldig reiseforsikring i hele leieperioden
13. Utleier sitt ansvar

Utleier skal sørge for at bobilen som leveres ut er ren og i godkjent stand

Utleier skal sørge for at spillvannstank er tom og at ferskvannstank og dieseltank er fulle ved utlevering, samt at det er med en full flaske
med propan

Utleier er ikke ansvarlig for tapt/forsinket ferie pga feil/mangler på bilen/vognen

Utleier er ikke ansvarlig for gjenglemte ting når bilen er innlevert
14, Aksept
Begge sider av denne kontrakt er akseptert ved undertegning av begge parter, Utleier og leietaker på side 1..

