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Lejebetegnelser Camper 2020
Lejer:
HUSK INGEN DYR I VORES UDLEJNINGSVOGNE
Minimum alder 24 år og har haft alm. kørekort (B) i minimum 1 år. Føreren / lejeren er ansvarlig for bilens tilstand,
så som dagligt tjek af olie, luft, vand m.m. Ved afhentning vil lejeren få udleveret tjekliste til gennemgang af bilen for
evt. fejl og mangler. I tilfælde af at andre end lejeren skal føre autocamperen, skal vedkommende være påtegnet
lejeaftalen og have vist gyldigt førerbevis.
Det er ikke tilladt at ryge eller medbringe husdyr i autocamperen. Overtrædelse faktureres med min. kr. 2000.00
samt betaling for rengøring med 500,00 pr time

Forsikring:
Fuld kasko samt SOS-forsikring er inkluderet i lejen. Der er en selvrisiko i forbindelse med hver kaskoskade,
ansvarsskade, parkeringsskade, stenslag i frontrude, trafik skader eller andre skader på bilens karrosseri på kr. 5000.
Forsikringen er gældende i de fleste lande i Europa. Der er ikke dækning og derfor ikke indkørselstilladelse i Tyrkiet,
Rumænien, Bulgarien, og Rusland. Makedonien, Albanien

Selvforskyldte skader:
Kaskoforsikringen dækker alene skader på bilens karrosseri. Evt. skader på møbler eller andet inventar og skader på
installationer, er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales kontant ved aflevering.
Fejlagtig påfyldning af dieselolie i ferskvandstank indebærer udskiftning af tank, slanger og varmtvandsbeholder.
Denne udskiftning er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales af lejeren. En sådan skade beløber sig til
ca. 28.000 kr. Skader efter fejlagtig betjening af bilen eller installationer i camperen er ikke dækket af forsikringen,
og skal derfor erstattes af lejeren. Selvrisikoforsikringen dækker ikke her.

Afhentning og aflevering:
Al udlejning sker fra Fritidsbiler Haslev Islandsgade 1 4690 Haslev
Afhentning skal ske på den i lejekontraktens fastsatte dag mellem kl. 13.00 og 16.00.
Aflevering skal ligeledes ske på den i lejekontraktens fastsatte dag SENEST kl. 10.00.
Af hensyn til næste lejer er det vigtig med rettidig aflevering. Ved forsinket aflevering beregnes kr. 500,- pr.
påbegyndt time. Ved mere end 4 timers forsinkelse betales en hel uges leje.
Autocamperen afleveres med tømt spildevands- og toilettank. Der beregnes 1000,- kr. hvis toilettanken ikke er
tømt. Autocamperen afleveres rengjort indvendig. Ved udeladelse af ovenstående beregnes 2000,- kr. for
rengøring. Hvis camperen er ekstrem beskidt, beregnes et gebyr pr. forbrugt time på 800,00 kr.
Du behøver ikke vaske autocamperen udvendigt. Hvis camperen er unormal beskidt, tillægges et gebyr på 400.00
kr. Autocamperen leveres og afleveres med fuld brændstoftank
Ved aflevering af camperen før tid, er der ingen refusion i lejebeløbet
Beregn venligst 1 - 1,5 time til henholdsvis afhentning og aflevering.

Depositum:
Kr. 6.000,- indbetales ved underskrift af lejeaftalen, ingen bestilling er gældende, før det fulde depositum er
indbetalt. Depositum refunderes senest 21 dage efter hjemkomst, såfremt autocamperen returneres uden skader, i
ren og ordentlig stand. Fra depositum afregnes også evt. parkeringsbøder, eller færdselsbøder forårsaget af lejerLejen betales senest 30 dage før lejemålets start.
Såfremt lejenaftalen indgås mindre en 1 mdr. før start af lejeperiode betales depositum og lejen ved underskrift af
aftale
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