Registrerings nummer:
Dato:
Antal dage:
Chassis nummer:
Lejekontrakt nummer:
Lejebil:
Km ud:
Udlejes fra:
Udlejes til:
Km ind:

Udlejningsbetingelser:

Omstående udlejningsvogn udlejes i henhold til følgende
betingelser, som af lejer er accepteret ved dennes underskrift.
Vi beder Dem venligst respektere, at vore kundebiler er røgfri.
1. Vognen returneres på det aftalte tidspunkt og sted med alt tilbehør intakt.
2. Vognen skal afleveres i god stand til lejer, og denne
erkender at være ansvarlig for vognen i lejeperioden.

Kl:

Udlejes til:
Kontonummer:
Ejers reg. nummer:
Adresse:
Telefon:
Person nummer:
Kørekort nummer:
Udstedt d.
Medlejer:
Adresse:
Telefon:
Person nummer:
Kørekort nummer:
Udstedt d.

Lejer ønsker IKKE daglig selvrisiko forsikring
Lejer ønsker daglig selvrisiko forsikring kr. 75,Sted:
Dato:
Lejer:
Udlejer:
Lejer erklærer at have gennemlæst kontrakten og
modtaget en kopi, der skal medbringes under kørslen.
Lejer erklærer at have afprøvet vognen, fundet bremser,
styretøj, lygter og signalapparater i orden med lovens
bestemmelser. Lejer erklærer at have modtaget vognen uden
skader. Findes sådanne skal de angives på nedenstående
skitse.

3. Vognen må ikke benyttes:
a) Til person- eller godtransport mod betaling.
b) Til at trække eller slæbe andet køretøj eller påhængsvogn.
c) Til motorsportsarrangementer eller på steder, hvor undervognen kan
beskadiges.
d) Af personer som er under påvirkning af spiritus, narkotika, medicin m.v.
(j.v.f. færdselslovens paragraf 53 og 54).
e) Af personer, som ikke er godkendt af udlejer og ikke påført denne kontrakt
med fødselsdag og kørekort nummer. Lejer er i den forbindelse ansvarlig for,
at dette ikke sker.
4. Lejeren betaler:
a) Udlejning i forbindelse med værkstedsbesøg:
Dagligt kr. 		
for billeje.
Forbrugt brændstof afregnes til kr.		
km.
Hvis daglig selvrisikoforsikring på kr. 75,00 ikke ønskes af lejer skal denne
aktivt fravælges. Selvrisikoforsikringen reducerer selvrisikoen fra kr. 6500,til kr. 0,- pr. skadesbegivenhed.
b) Jørgen Hansen Biler A/S forbeholder sig retten til at vurdere behov for
opkrævning af depositum på kr. 4000,-. Tilbagebetaling foretages direkte
til kundens bankkonto fratrukket evt. omkostninger, senest 2. hverdag efter
lejebilen er returneret.
Jørgen Hansen Biler A/S kan på et hvilket som helst tidspunkt kræve lejebilen
tilbageleveret. Lejebilen er til rådighed til ovenstående pris i reparationsdagene. Hvis lejebilen ikke returneres til Jørgen Hansen Biler A/S som aftalt
med værkstedet efter endt reparation af egen bil, debiteres kr. 525,- pr. dag
svarende til antallet af dage aftalen overskrides.
c) Bøder eller andre juridiske krav, herunder advokatsalær, inkassosalær etc. i
forbindelse med parkerings-, færdsels- eller anden lovovertrædelse begået af
lejeren i lejeperioden, med undtagelse af tilfælde, hvori udlejer bærer skylden.
d) Skader på vognen, som ikke dækkes af den allerede tegnede forsikring,
herunder beskadigelse af indtræk (f.eks. efter cigaretgløder) og andet udstyr,
samt beskadigelser fremkommet ved forkert brug og lastning. Ved alle usædvanlige anvendelser (herunder transport af husdyr) forbeholder udlejer sig ret
til at fakturere lejer/medlejer for alle udgifter til rengøring og istandsættelse.
e) Enhver omkostning i forbindelse med skader, hvor lejer/medlejer har overtrådt færdselslovens paragraf 53 og 54 (jvf. pkt. 3 d).
f) Lejeren hæfter endvidere med kr. 100,- pr. dag i liggedagsafsavn til udlejeren
for den periode vognen er under reparation.
5. Lejere og gedkendte medlejere er dækket af en lovpligtig motorkøretøjsforsikring, der opbevares hos udlejer.
6. Ved færdselsuheld er lejeren/medlejeren forpligtet til:
a) At udfærdige fyldestgørende skadesanmeldelse.
b) Meddele navn og adresse på implicerede parter samt vidner.
c) Ikke overfor modpart at anerkende skyld i det hele.
d) Ikke at forlade den lejede vogn uden fornødent hensyn er taget til
beskyttelse af vognen mod yderligere overlast.
e) Omgående at underrette Jørgen Hansen Biler A/S.
f) Til modparten at oplyse, at bilen er forsikret hos Topdanmark.
7. Lejer anerkender at udlejer ikke er ansvarlig for tabte eller glemte genstande, som er efterladt eller transporteret i vognen.
8. Udlejers betalingsbetingelser er netto kontant. Betaling skal finde sted, som
angivet på udlejers faktura. Udlejer forbeholder sig retten til at fakturere rente
af alle forfaldne lejebeløb med 2% pr. påbegyndt måned.
9. Udlejer har truffet alle forbehold med henblik på at undgå mekaniske fejl
ved bilen. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er udlejer ikke ansvarlig herfor,
og ej heller for eventuelle følger heraf. Når bilen ikke bruges, skal den altid
holdes låst.
10. Tilføjelser og ændringer til nærværende kontraktbetingelser er ugyldige
medmindre det er aftalt skriftligt.
11. Nærværende kontrakt skal fortolkes i overensstemmelse med retspraksis,
og rette værneting er retten i Sønderborg.

