GENERELLE VILKÅR

Våre utleiepriser er «all inklusive». Det betyr at bobilene inneholder feks: gass, strømkabler, campingmøbler, dekketøy, kjøkkenutstyr,
dyner, puter, sengetøy, håndduker, termokanne. Campingvogn er noe enklere utstyrt. (Se spesifisering for hver enkelt enhet).
Omvisning/opplæring gis ved utlevering. Leieprisen inkluderer forsikring (se eget punkt). Passering av bomstasjoner er inkl. for inntil kr
150,-. Ved tilbakelevering vasker vi utleieenheten inn- og utvendig.
Leietaker /sjåfør: Leietaker har ansvar for at fører av utleieenheten har gyldig førerkort (dvs klasse B for Soliferbilene Førerkortregler kan
sjekkes på vegvesen.no eller på Bil og Henger-appen. Spør oss om du er usikker.
Betaling av leiesum + depositum: Depositumet betales ved bestilling og resterende leiebeløp betales senest 5 dager før utlevering. På
bobiler er leiesum basert på kjøring inntil 400 km i gjennomsnitt pr. dag. Ved kjøring utover dette beregnes et tillegg på kr 5,- pr km. (trekkes
fra depositum før tilbakebetaling).
Depositum: Depositum er lik egenandel på forsikring, og tilbakebetales ved innlevert skadefri utleieenhet. Dette kan ta noen dager. Bobil:
kr 15.000. Campingvogn kr 8.000.

Ut-/ innlevering: Utlevering mandager eller fredager i tidsrommet kl. 13.00 til 16.00. Innlevering mandager eller fredager i tidsrommet kl.
08.00 til 11.00. NB: Annet tidspunkt må avtales spesielt på forhånd.
Bøter: Bøter, ulovlige bompasseringer eller annet som får økonomiske følger faktureres leietaker i ettertid.
Skader: Skader på utleieenheten ved innlevering belastes leietaker ihht takst. Beløpet trekkes evt av depositumet. Større skader dekkes av
forsikringen.
Husdyr: Husdyr kan medbringes i en av våre utleiebiler, og må avtales på forhånd. Husdyr er forbudt i de øvrige utleieenhetene, og gebyr
på kr. 30.000,- vil bli fakturert leietaker dersom forbudet brytes.
Røyking: Røyking er forbudt i alle utleieenhetene, og gebyr på kr. 30.000,- vil bli fakturert leietaker dersom forbudet brytes
Leietakers ansvar: Bobilen\campingvognen er kontrollert før utlevering. Vi forutsetter at utleieenheten behandles med forsiktighet (eks.
etterfylling olje, kjølevann, lufttrykk osv). Dersom problemer oppstår, er leietaker pliktig å kontakte Lians Caravan Utleie for å forsøke å løse
problemet.
Avbestilling: Ved avbestilling tidligere enn 30 dager før utlevering, tilfaller 15% av depositumet utleier. Dersom avbestilling skjer etter 30
dager før utlevering, blir gebyret på 50% av avtalt leie. Ved avbestilling mindre enn 5 dager før avreise må leien dessverre betales fullt ut.
Skade/havari: Dersom det før leieperioden starter oppstår skade slik at den bestilte utleieenheten ikke kan benyttes, vil innbetalt depositum
og leie betales tilbake. Imidlertid gjør vi vårt beste for å finne alternativ utleieenhet. Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie/arbeidsfortjeneste.
Forsikring: Leieprisen inkluderer kasko og ansvarsforsikring i Gjensidige. Ved ansvar- eller kaskoskade er det egenandel på kr. 15.000.pr. skade på bobil og kr. 8.000,- på campingvogn. Egenandelen kan reduseres til kr 2.500,- , ved kjøp av tilleggstjenesten redusert
egenandelforsikring til kr 250,- pr leiedag. Egenandel ved glasskade er kr 3.000,-. Ved tyveri eller ran dekker forsikringen kun utstyr som
tilhører utleieenheten. NB! Leietaker plikter å fylle ut skademelding om uhell skjer. Leietaker anbefales å ha egen reiseforsikring.
Rengjøring, fylling og tømming: Utleieenheten innleveres tømt for søppel og mat, rengjort kjøkkenutstyr og tømt toalett- og
spillvannstank. Husk å få med deg alle dine eiendeler og sjekk at gjenværende utstyr stemmer med utstyrslisten. Bobilen tilbakeleveres
med full drivstofftank.
Lians Caravan utleie kan evt gjøre dette for følgende priser: Fylle drivstofftank kr 1500 ,- Rengjøring kjøkkenutstyr kr 500,- Tømming av
toalett/spillvannstank kr 1500,- Beløpene faktureres og trekkes evt fra depositum før tilbakebetaling.
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