Side 2

Lejebetegnelser Camper 2020
Afbestilling:
Ved afbestilling indtil 60 dage før lejeperiodens begyndelse refunderes 50 % af det indbetalte depositum. Resten
beholdes som ekspeditionsgebyr. Ved afbestilling i perioden 60 - 30 dage før lejeperiodens begyndelse, beholdes det
fulde indbetalte depositum som ekspeditionsgebyr. Ved senere afbestilling end 30 dage før lejeperiodens
begyndelse, hæfter lejer for den fulde leje, hvis camperen ikke udlejes i den reserverede periode.
Vigtigt: du kan tegne afbestillingsforsikring p.g.a. sygdom f.eks. hos forsikringsselskabet "Europæiske
Rejseforsikring".

Betaling:
Ved bestilling betales et oprettelsesgebyr på 500,00 pr. uge som fratrækkes depositum
Lejeaftalen skal være underskrevet og tilbage sendt senest 8 dage fra modtagelse
Senest 4 uger før lejemålets start betales det fulde lejebeløb. Betaling kan ske kontant eller overføres via bank.
Betales der ikke rettidigt uden forudgående aftale, anser vi lejemålet som ophævet.

Km forbrug og lejemål.
Med i lejen pr. 1 uges lejemål har du 2000 fri km, derudover beregnes 2,00 kr. pr. km.

Forbehold og garanti fra udlejer:
Kan det lejede køretøj ikke udleveres grundet alvorlig skade, forsøger PointBiler Haslev at stille et andet tilsvarende
køretøj til rådighed. Hvis erstatningskøretøjet varierer i størrelse, refunderes alene lejedifferencen, såfremt
køretøjet er mindre/billigere end det lejede. Hvis det er umuligt for PointBiler Haslev at fremskaffe
erstatningskøretøj, tilbagebetales den fulde leje. Yderligere kompensation ydes ikke.
Lejer kan ikke kræve erstatning for tabt ferie forårsaget af uheld med den lejede autocamper. Ej heller i forbindelse
med evt. fejl i autocamperens tekniske installationer.
Hvis der under lejemålet springer en sikring, en vandpumpe holder op med at fungerer, eller der sker andre mindre
tekniske fejl, er det lejers pligt at få udbedret disse ting. Der findes i camperen reservesikringer og pærer som kan
anvendes. Lejer kan frit indkøbe nye dele op til max. kr. 500,- som refunderes mod aflevering af bilag. Og den
udskiftede del. Dyrere indkøb, skal på forhånd aftales med os.
Vi tager generelt forbehold for trykfejl, ændringer i bilmodeller og indretning, udstyr, priser og beskrivelser.

Fri parkering:
I lejeperioden er der fri parkering af din privatbil hos os på eget ansvar.

Lejer bekræfter hermed at have gennemlæs betegnelserne
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