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Hammer Planteskole og Hagesenter AS
Notenget 2
7514 Stjørdal
Orgnr. 912511812
Kontonr. 1506.79.47689
Telefon: 74824864/ 91748773
_________________________________________________________________________________________

Leiekontrakt for bobilutleie:

Leietaker:
Navn:
Adresse:
Postnr.:
Sted:
Født/orgnr.:
Telefon:
Epost:
Kontonr. for tilbakebetaling av depositum kunde:
Leieobjekt:
Merke:
Modell:
Årsmodell:
Kjennetegn:

3520 Hymer
EX 588
2019
VJ21700

Antall soveplasser:
Registrert for antall personer:
Lasteevne: Inkl. passasjer
Egenvekt:

4
4
660 kg
2840 kg

Høyde:
Lengde:
Bredde:

2210 mm
6995 mm
2770 mm

Drivstoff
Slagvolum (cm3)
Motoreffekt (KW)

Diesel
2287
110

Adresse:
Notenget 2
7514 Stjørdal
TLF 74824864

Leiepris:
Leieperiode:
Dag:
Pr. Uke:
kr. 13900.Pr. Helg:
kr. 5000.Ekstra pr. dag utover
ukesleie/helg:
kr. 2000.-

Uke:

Total leiesum:

Ukeleie = 7 dager
Helg = Fredag kl. 12:00 – søndag kl. 20:00
Formål med turen:
Formål med turen:
OBS! Leies ikke ut til festivaler
Tilleggstjenester:
Utvendig vask retur:

Kr.2500.-

Innvendig vask retur:

Kr.2500.-

Tømmimg av tanker retur:

Kr.2000.Diverse:

www.hammerplanteskole.no
post@hammerplanteskole.no
Org.nr 912 511 812

Klokkeslett:
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Notenget 2
7514 Stjørdal
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Leietaker/ sjåfør:
Leietaker må være fylt 25 år og ha vært innehaver av førerkort klasse B i 3 år.
Bestilling:
Ved bestilling undertegner leietaker en avtale, dette er bekreftelse på bestilling.
Depositum:
Depositum på kr 8000.- innbetales på konto nr. 1503.59.51315 ved
kontraktsinngåelse. (Skal være på utleiers konto innen to virkedager fra
kontraktsinngåelse)
Leie og resterende sum innbetales til samme konto 1 uke før henting.
Husk å merke innbetalingen med navn og leieperiode.
Leieprisen:
Leien skal være innbetalt på konto 1 uke før utlevering.
Inkludert i leien er 300 km daglig, 2100 km i uken.
Utover dette belastes kr. 2 pr kilometer.
Dagspris utover ei uke utgjør kr. 2000.- pr dag.
Ut/ innlevering:
Ut og innleveringer er på fredager og mandager.
Utlevering mellom kl 13:00 til 16:00.
Innlevering mellom 08:00 til 10:00.
Ved for sein tilbakelevering belastes kr. 300.- for hver time.
Bobilen skal være rengjort ut og innvendig.
Toalett og avfallstank skal være tømt.
Bobilen skal leveres tilbake med full drivstofftank.
Minimum en gassflaske skal være full ved innlevering.
Bøter og avgifter:
Bobilen er utstyrt med bombrikke, og bompenger vil bli fakturert i ettertid.
Parkeringsbøter/ og lignende eller ulovlig bruk av avgiftsfri diesel som leietaker ikke
har oppgjort belastes leietaker i ettertid.
I tillegg kommer et ekspedisjonsgebyr på kr. 500.- pr. krav.
Blir vi gjort oppmerksom på krav, motregnes de mot depositum uten tillegg.
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Leietakers ansvar:
Bobilen gjennomgår en kontroll med en sjekkeliste før utleie. I leieperioden har
leietaker ansvar for bobilen ved bl.a. å kontrollere/ etterfylle nødvendig olje, vann på
radiator m.m. Vi forutetter en forsiktig behandling av bobilen slik at turen blir
vellykket.
Det er ikke tillatt med røyking eller kjæledyr i bobilen. (Brudd på dette medfører bot
på kr. 3500.- for rengjøring/ rensing.
Dersom uforutsette problemer oppstår, er leietaker pliktig til å ta kontakt med
Hammer Planteskole og hagesnter AS for å løse problemet.
Erstattning for eventurelt redusert bruk av bobilen gis ikke for feil og mangler som
kun rapporteres ved tilbakelevering.
Avbestilling:
Ved eventuell avbestilling av leie betales et gebyr på kr. 2000.- som trekkes i fra på
innbetalt depositum.
Dersom avbestilling skjer mindre enn 30 dager før avreise, blir gebyret på 50% av
avtalt leie, dersom vi ikke finner en ny leietaker.
Ved avbestilling mindre enn 7 dager før avreise må leien betales I sin helhet, hvis vi
ikke finner en ny leietaker.
Havari og skader:
Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie/ arbeidsfortjeneste dersom det oppstår
skade, motorhavari og lignende på den bestilte bobil. Innbetalt leie og depositum fåes
da uavkortet tilbake.
Oppstår skade/ feil underveis, får leietaker refundert leie for det antall dager som
bobilen er til reperasjon, men ikke forsinkelse som er under 12 timer. Dersom feilen
beviselig skyldes leietaker, fåes ingen refusjon. Skader som forårsakes av leietaker
under leieforhold, som ikke dekkes av forsikring, belastes etter kostnader for rep.
Bulker og småskader som reduserer bilens verdi, etter takst.
Forsikring:
Leieprisen inkluderer kasko og ansvarsforsikring. Ved ansvar eller kaskoskade må
leietaker betale egenandel på inntil kr. 6000.- pr. skade.
Ved skifte av glass er egenandelen kr. 3500.Ved tyveri eller ran dekker bobilens forsikring kun utstyr som tilhører bobilen.
Det anbefales at leietaker tegner egen reiseforsikring. Ved påfylling av feil drivstoff,
bruk av rød-diesel eller annen skade som leietaker er ansvarlig for og som ikke
dekkes av kaskofosikringen , må alle utgifter dekkes av leietaker.
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Veihjelp dekkes av forsikringen.
Rengjøring/ tømming:
Bobilen skal leveres tilbake rengjort både utvendig og innvendig.
Ved manglende rengjøring, belastes, kr. 2500.- for utvendig og 2500.- for
innvendig vask.
Tømming av toalett, og eller avfallstank kr. 2000.Bobilen skal kun vaskes med såpe og vann. Det skal ikke brukes kjemikalier,
høytrykk, eller vaskemaskin.
Mikrifiberkluter skal ikke brukes, da de gjør vinduer og andre plastflater matte.

Leietaker er ved signering av denne kontrakt gjort kjent med
avtalebetingelser, og aksepterer disse.
Kontrakten er utstedt i to eksemplarer, der begge parter beholder hvert sitt.

Dato: _______________

Dato:_____________

Signatur leietaker :

Signatur utleier:

_____________________________________________

_______________________________________

