Kassevogn – lejebetingelser 2020
Lejer
Lejer skal have haft alm. kørekort (B) i minimum 1 år. I tilfælde af at andre end lejeren skal føre bilen, skal
vedkommende være påtegnet lejeaftalen og have vist gyldigt førerbevis.
Det er ikke tilladt at ryge eller medbringe husdyr i bilen. Overtrædelse faktureres for rengøring med kr.
500,- pr. time inkl. moms.
Lejers ansvar
Lejer er ansvarlig for bilens stand i lejeperioden, herunder olie, vand, luft, punktering og udlejer hæfter ikke
for skader, som opstår på grund af lejers forsømmelse ved ikke at varetage almindeligt vedligehold i
lejeperioden.
Evt. mekaniske fejl, som ikke skyldes lejers forsømmelse eller adfærd, dækkes af udlejer. Udlejer skal
kontaktes inden udbedring sættes i værk.
Forsikring
Fuld kasko samt SOS-forsikring er inkluderet i lejen. Der er en selvrisiko i forbindelse med hver kaskoskade,
ansvarsskade, parkeringsskade, rude/lygteskade, trafikskade eller andre skader på bilens karrosseri på kr.
6.000,-.
SOS skal kontaktes før assistance bestilles. Det er de generelle SOS International-bestemmelser, der er
gældende.
Der må kun køres i de europæiske lande.
Personlige ejendele er IKKE omfattet af bilens forsikring.
Færdselsuheld
Sørg altid for at få optaget politirapport.
Ved kørsel i udlandet er det lejers pligt at sætte sig ind i de pågældende landes trafikregler, idet lejeren
hæfter for alle politimæssige anliggender eller krav herfor.
Selvforskyldte skader
Kaskoforsikringen dækker alene skader på bilens karrosseri samt mekaniske dele.
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Afhentning og aflevering:
•
•
•

Al udlejning sker fra Fridolf Udlejning, Borgmester Nielsens Vej 22, 3700 Rønne.
Af hensyn til næste lejer er det vigtigt med rettidig aflevering. Ved forsinket aflevering
beregnes kr. 300 pr. påbegyndt time.
Bilen afhentes og afleveres med fuld brændstoftank.

Depositum
Der opkræves ikke depositum.
Lejer vil efterfølgende blive faktureret for eventuelle parkeringsbøder, fartbøder, bro- og vejafgifter etc.
Betaling
Efter endt lejeperiode vil faktura blive tilsendt lejer.
Kilometerforbrug og lejemål
Der indgår 125 km pr. dag i lejeprisen. Kørte kilometer udover 125 pr. dag, faktureres med kr. 2,00 inkl.
moms.
Vi tager generelt forbehold for trykfejl, ændringer i bilmodel, indretning, udstyr, priser og beskrivelser.
Ved afhentning af kassevogn underskriver lejer lejekontrakt og lejebetingelser.
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