Almindelige betingelser - lejeaftale
Generelt
Bilen må kun føres af den på forsiden anførte lejer eller de på forsiden anførte brugere. Lejeaftalen skal medbringes
under kørsel i lejeperioden.
Lejer hæfter for eventuelle overtrædelser af parkerings- og/eller hastighedsbestemmelser i lejeperioden.
Bilen må ikke fremlejes eller benyttes til motorsport.
Bilen må kun anvendes til kørsel i Danmark.
Lejer hæfter for alle skader, der ikke er eller ville være dækket af kaskoforsikring.

Udgifter i øvrigt i forbindelse med uheld i lejeperioden afholdes af lejer. Udgifter til reparationer foretaget
uden udlejers samtykke, betales af lejer.

Lejekontrakten kan kun forlænges ved ny lejeaftale.

Rygning
Rygning i bilen er ikke tilladt. Endvidere betales rengøring efter ekstraordinær indvendigtilsmudsning af lejer.

Aldersbetingelser
Af hensyn til forsikringen har vi følgende krav for at leje bil hos os.
For at leje varevogn skal du have haft kørekort i mindst 12 måneder.

Kørsel til udlandet
Vores biler må gerne benyttes til kørsel i udlandet. Når du bestiller bilen, skal du blot oplyse hvilke lande du vil køre til.
Dog er det ikke tilladt at køre ind i de tidligere østlande. Bilerne opfylder gældende danske regler, men der kan være
andre regler i andre land f.eks. med hensyn til dæk, sikkerhedsveste, advarselstrekant samt andet sikkerhedsudstyr. Du
er selv forpligtet til at sætte dig ind i reglerne for de lande, du skal køre i.

Betaling
Vi foretrækker betaling med Visa/Dankort, men du kan også vælge at betale kontant, - aftalte penge. Vi tager også imod
debet-kort og Mastercard
Afregning sker efter endt billeje.
Depositum kan blive påkrævet i særlige tilfælde. Bl.a. ved længere tids udlejning.

Brændstof
Bilen afhentes med fuld tank, ligesom den skal afleveres med fuld tank. Der vil blive pålagt et gebyr på 200,- + en liter
pris på 12,- pr. manglende liter brændstof. OBS

Husk at tjekke om det er diesel eller

Benzin. Ved påfyldning af forkert brændstof hæfter lejer for evt. udgifter, følgereparationer eller skader som vedr.
forkert påfyldning af brændstof

Ekstraudstyr
Du må ikke montere andet udstyr uden accept fra os.

Forsikring
Alle vores biler er naturligvis ansvars-, kasko- og tyveridækkede. Selvrisikoen for leje af varebil er 6.000,- pr. skade

