BETINGELSER LEIEBIL RØROS
ANSVAR I LEIEFORHOLDET
Book Central Norway AS ( “BCN”) opptrer som en formidler for å muliggjøre bestilling mellom deg som
leietaker og leiebilselskapet. Enhver uenighet som måtte oppstå basert på denne leien må løses direkte
mellom leietakeren og leiebilselskapet, og BCN skal ikke holdes ansvarlig i en slik situasjon.
Leiebilselskap: Toyota Slettum Bilutleie, T: +47 72 41 00 00, Web
ALDER
Minimumsalder for å leie bil er 23 år. Man må også ha hatt gyldig førerkort sammenhengende i minst 2
år. Gyldig førerkort må fremvises.
BETALING
Kunder uten kredittavtale må forskuddsbetale ved avhenting av bil
AVBESTILLINGSGEBYR
Alle bestillinger er bindende. Avbestilling må skje minimum 24 timer før bestilt avhentingstidspunkt. Hvis
man unnlater å gjøre dette ser vi oss nødt til å belaste et avbestillingsgebyr. Avbestillingsgebyret er 20%
av avtalt leiesum, minimum NOK 250.
Forsikring
Våre utleiepriser inkluderer forsikring. Alle leieforhold har egenandel ved skade på NOK 7.000
HENTING / LEVERING
Etter avtale
BOMVEIER / AUTOPASS/ BØTER /
Bompasseringer fra Fjellinjen og evt bøter etterskudds faktureres. Her tilkommer et fakturagebyr på NOK
50
PARKERINGSGEBYR
Dersom du blir ilagt gebyr for feil parkering er dette ditt ansvar og gebyr/bot må betales omgående. Vær
spesielt oppmerksom på de mange private parkeringsplasser som ofte krever betaling hele døgnet.

ØVRIGE VILKÅR
I. LEIETAKERS ANSVAR
1. I leietiden og inntil kjøretøyet er levert tilbake til utleier, bærer leietaker alt ansvar for kjøretøyet og
bruken av det som om han var eier av dette, herunder også parkerings- og trafikkforseelser o.l.
Leietaker er fullt ut erstatningspliktig for alle skader påført av og på kjøretøyet (ref. utleiers norske
leiebetingelser).

2. Ved kollisjon, skade ved utkjøring e.l. kan utleieren ellers dennes forsikringsselskap søke regress hos
leieren dersom leietaker har utvist grov uaktsomhet eller overtrådt de plikter han har etter disse
leievilkår. Alle skader skal leietaker omgående melde til utleieren eller representant for denne. Er dette
umulig, skal saken anmeldes til politiet. I motsatt fall risikerer leier å bli holdt ansvarlig for hele skaden.
3. Tyveri, brann, hærverksskader, personskader og skade på dyr skal alltid meldes til politi og utleier.
4. Leiers egenandel forfaller umiddelbart til betaling (ref. gjeldende norske leiebetingelser).
5. Leietager blir belastet en egenandel pr. skadetilfelle.

II. SELVRISIKO-DEKNING
1. Leietakers ansvar for egenandel og ansvarsgodtgjørelse etter foregående pkt. 4.
2. Leietaker kan ikke påberope seg slik dekning dersom dette ikke er påført leiekontrakten.
3. Unntatt for selvrisiko-dekning og leiers egenandelsbegrensninger er skade påført kjøretøyet som følge
av uaktsomhet, blant annet følgende:
III. LEIETAKERS PLIKTER
1. Leietaker plikter å behandle kjøretøyet på forsvarlig måte, og ikke:
A.
B.
C.
D.

Benytte kjøretøyet til øvelses kjøring
Ta kjøretøyet utenfor Norge og Sverige
Benytte kjøretøyet i ulovlig øyemed.
Overlate kjøretøyet til andre - eller la det kjøres av annen enn sjåfør allerede godtatt av utleieren før
leieforholdet startet.
E. Benytte kjøretøyet til billøp, fartsprøver eller konkurranse.
F. Taue andre kjøretøy.
G. Befordre flere personer enn det antall det er registrert for.
H. Kjøre med leid kjøretøy i påvirket tilstand, være seg av alkohol, narkotika, medisiner eller annet.
I. Forlate bilen ulåst.
J. Laste bilen med mer enn kjøretøyet er registrert for. Dersom leietaker overtrer noen av disse pliktene,
er han ansvarlig for enhver økonomisk følge av inntruffet skade, tap og ekstraomkostninger.

2.
Inntreffer skade, skade ved utforkjøring e.l. eller oppstår teknisk feil av slik art at leietaker ikke kan
fortsette med kjøretøyet, plikter leietaker omgående å underrette utleier om hendelsen.

IV. LEIETAKERS ØKONOMISKE ANSVAR
Leietakers økonomiske ansvar er spesifisert i utleiers gjeldende NORSKE LEIEBETINGELSER og
prislister som leietaker, ved sin signatur på denne leiekontrakt, aksepterer som del av denne
leiekontrakt.
V. ANSVARSFRAVIKELSE
Utleieren fraskriver seg ethvert ansvar overfor leieren m.h.t. tap av tid, penger eller annet som måtte
oppstå av, eller ha forbindelse med leieforholdet.
Utleiers ansvar for gjenglemte gjenstander. Utleier påtar seg intet ansvar for skade på eller tap av
eiendom som av leietaker eller annen person er etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet i
leieperioden, eller etter tilbakelevering til utleier. Leietaker fritar utleier for alle krav som på grunn av slike
tap eller skader kan gjøres gjeldende mot utleier.
Viktig. Ubetalte eller for sent betalte bøter/avgifter blir tillagt 100% ekstra gebyr. Vi ber Dem innstendig
om å betale bøter/avgifter omgående.

