Depositum på kr 12.000,- innbetales
ved bestilling og bekrefter avtalen
som er inngått.

LEI MARKEDSLEDENDE BOBILER AV OSS

Generelle utleievilkår:

Betaling av leieforholdet skjer før
henting av bobil, og depositum
tilbakebetales når bilen er levert
tilbake i den stand den var ved
utlevering.
6) Avbestilling

1) Bestilling og reservasjon
Bestilling og reservasjon gjøres enten på
autosentrum.no eller ved henvendelse i
butikk. Alle bestillinger skal bekreftes av
utleier og er gjeldende når depositum er
betalt, se gjeldende prisliste.

2) Leiepris og betaling
Leiepris avtales ved avtaleinngåelse og
inkluderer 250 km pr dag i leieperioden.
Avtalt leie betales ved henting.
Overkjørte km faktureres etter prisliste,
bompenger, bøter eller mangler ved
enhet etter levering belastes
kredittkort/faktureres.

3) Leietaker og sjåfør
Minstealder på leietaker og sjåfør er 23 år.
For enheter med totalvekt under 3500 kg
må leietaker/sjåfør ha førerkort klasse B.
Er totalvekten over 3500 kg må
leietaker/sjåfør ha førerkort klasse C1.

4) Utlevering og innlevering
Ved utlevering skal leietaker gjennomgå
en instruksjon gjeldende bruk av
leieobjektet og godkjenne enhetens
stand.
Ved innlevering skal utleier gjennomgå
enheten for å sikre at det ikke
forekommer skader eller mangler.

5) Betalingsvilkår og depositum

Ved avbestilling av leie hvor det er
lenger enn 30 dager til avreise
belastes et gebyr på kr 2.000,-.
Dersom avbestilling skjer mindre enn
30 dager før avreise, belastes 50 % av
leiepris.
Ved avbestilling mindre enn 3 dager
før avreise belastes avtalt leie 100 %.
7) Forsikring
Avtalt leiepris inkluderer alltid ansvar
og kasko forsikring. Ved eventuell
skade er egenandelen avtalt til kr
12.000,-.
Ansvar og kaskoforsikringen dekker
ikke leiers løsøre og verdisaker ved
innbrudd, ran eller andre hendelser.
Det anbefales å tegne egen
reiseforsikring for leietaker.
8) Renhold/vedlikehold
Bobil eller campingvogn skal leveres
tilbake i den stand den var ved
utlevering. Det betyr at enheten skal
vaskes og rengjøres etter bruk. Dette
inkluderer også toalettkassett.
Følgende gebyrer inntreffer hvis enhet
ikke er vasket/rengjort.
Vask utside
Vask innside
Vask toalett

kr 1.000,kr 1.000,kr 1.500,-

9) Leietakers ansvar og generelt bruk av
enhet.
Det er viktig at leietaker gjennomgår
enhet før avreise. Det skal undersøkes
grundig at enhet er i henhold til avtalt
stand, vasket og rengjort.
Leietaker har ansvar for å innhente
nødvendig kunnskap og kompetanse
for å kjøre og vedlikeholde enhet på
riktig måte.
I leieperioden har leietaker ansvar for
enheten. Det betyr å etterse og
vedlikeholde kjølevæske,
bremsevæske, olje med mer.
Alle våre enheter er røykfrie og ikke
beregnet brukt med kjæledyr.
Ta kontakt med Autosentrum hvis noe
uforutsett dukker opp eller ved
spørsmål.
10) Utenlandsturer
Utenlandsturer med enhet er generelt
tillatt innenfor Europa. Destinasjoner
utenfor dette området må på forhånd
godkjennes av utleier.

eventuelle mangler som burde vært
avdekket før avreise.
Hvis det oppdages feil eller mangler
etter avreise skal det utferdiges en
skriftlig rapport fra leietaker når
denne leverer enheten tilbake. Krav
om tilbakebetaling av leiebeløpet for
mangler påvist etter avreise er i
utgangspunktet utelukket. Dette
gjelder ikke dersom feil/mangler
skyldes årsaker leietaker ikke kan
oppdage ved gjennomgang før
avreise.
13) Utleiers ansvar
Utleier skal opptre med aktsomhet og
sikre at enhet utleveres i en slik stand
som kan forventes i henhold til
produktansvarsloven.
14) Lagring av personopplysninger
Leietaker er klar over at Autosentrum
vil lagre hans eller hennes
personopplysninger.
15) Verneting

11) Opptreden ved eventuell ulykke
Etter en uforutsett hendelse være seg
ulykke, brann, tyver eller andre skader
skal lokalt politi og utleier umiddelbart
kontaktes.
Leietaker må etter en eventuell
hendelse utferdige en skaderapport
som utleier kan benyttet overfor
forsikringspartner.
12) Mangler på bobil, reparasjoner og
erstatningsbil
Eventuelle mangler på enhet skal
avdekkes ved gjennomgang før
avreise. Utleier er ikke ansvarlig for

For eventuelle tvister som oppstår i
forbindelse med leieavtalen vil avtalt
verneting være ved Tønsberg Tingrett.

