Lejekontrakt
FSJ-Vikarservice/udlejning
V/Finn Søgaard Jensen
Mønstedvej 46- Grønhøj
7470 Karup J
Se.nr. 25101642 tlf. 20814521
k.n. ----143----------

LEJER;
----------------------------------------------------------------------

Autocamper; Ford/Chausson 767 Titanium
Leje periode start; søndag 31-10-21 kl.11-13
slut; mandag 8-11-21 kl.17-19

TLF. ----------------- , mail. -----------------------------kørekort nr 1________________
kørekort nr.2___________________
Dep.retur;_____________________
Betingelser/retningslinjer

Kilometer stand.2_________________
kilometer stand.1_________________
kilometer regnskab._______________

www.fsj- autocamperudlejes.dk

mail; ac-fsj@outlook.dk

ALLE PRISER INKL. MOMS

LEJEN; lejen betales senest 6 Uger før lejen starter, ved leje med kort varsel, betales lejen med det samme

PENGENE
SKAL VÆRE PÅ MIN KONTO SENEST PÅ 5.DAG.I Højsæson er det minimum 5. dages leje a 1.500kr, resten af året minimum
1. dag a 1.000kr.
Periode start eller skiftedag er Lørdag, jeg er fleksibel hvis i har andet ønske , som udgangspunkt, afhentning mellem
kl.17-19, Aflevering er mellem kl.11-13, hvis ikke andet er aftalt.

DEPOSITUM; depositum 6.000kr betales senest 8 dage efter modtagelsen af lejekontrakten. Depositummet tilbage
betales senest 14 dage efter lejen er afsluttet og evt. modregning. Modtager jeg ikke depositum rettidig kan udlejer
annullere kontrakten og udleje til anden side.

KILOMETER; ved leje fra 1 til 13 dage er der 250 km/pr. dag, uden beregning. Tilkøb eller over kørte km.
afregnes med 2 kr. pr. km, ved leje fra 14 dage er der fri /ubegrænset km.

FORSIKRING; . Autocamperen er forsikret til Udlejning/udenføre, autohjælp og glas med kørsel i DK og
Europa, grøn/ kort og registrerings attest for findes i camperen, FORSIKRING SKADE 5000 kr. i SELVRISIKO pr. skade.
Selvrisiko på glas 1500kr.Personlige ejendele er ikke forsikret.

AFLYSNINGSPOLITIK;1 hvis der skulle indtræffe forsinkelser, at Autocamperen ikke er køre klar, til det aftalte
tidspunkt betaler Udlejer 200kr pr. påbegyndt time, jeg vil selvfølgelig give Lejer besked hurtigst muligt, ER LEJER ikke
tilbage med autocamperen , til det aftalte tidspunkt betaler Lejer 200kr pr. påbegyndt time.
VI lever i en specielle tider mvh. Covid. Skulle lejer ske at blive syg, af det ene eller andet, så du ikke har mulighed til at
fuldføre dit lejemål , TILBYDER jeg et til gode bevis på et andet tidspunkt, udlejer beholder lejen men tilbage betaler HELE
Depositum beløbet.

VED AFLEVERING; brændstof/diesel camperen er med ful tank, camperen afleveres også fuldtanket, ellers
afregnes der med 15 kr. pr. liter. Toilet og spildevands tank skal være tømt og skyllet samt rengjort. Mangelfuld rengøring

afregnes med 100kr pr. enhed som ikke er ok. ER DER MEGET BESKIDT indvendigt fratrækkes 1.000kr, VASK af
autocamperen udvendigt koster 250kr.

UDLEVERING; Ved udlevering gennemgås autocamperen indvendigt og udvendigt for fejl, skader eller mangler.
Eventuelle kommentar skrives her:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

MODTAGELSE; Ved modtagelse og gennemgang af Autocamperen er følgende bemærket: ________________
______________________________________________________________________________________________
Der kan forekomme yderlig modregning, i depositum, for punkter noteret ved modtagelse af autocamper.
I returbeløbet kan modregnes andre ting som er senere opdaget defekter, bøder, vej og bro afgifter mm. Lejer bedes
oplyses omkring så danne forhold, noter det venligst i den lille bog. MEN kommer der et af de overnævnte hæfter LEJER
for hele beløbet.

UHELD OG LIGNENDE; Tag altid billeder af modpartens køretøj og dit eget, noter oplysninger om modparten
NR. plade OSV. Udlejer vil meget gerne have besked hurtigst muligt. Påtag aldrig skylden for ulykken.
Kontakt udlejer hvis noget går i stykker STORT som SMÅT. DET GÆLDER OGSÅ STEN SLAG. Der er en lejer efter dig.
LEJER KOMMENTAR: ________________________________________________________________________
RYGNING ER FORBUDT, JEG HAR EN MEGET GOD NÆSE (DET KOSTER EN BOD PÅ 1500 KR.), HUND ELLER ANDRE DYR ER
IKKE SOM UDGANGSPUNKT IKKE TILLADT.

AFLYSNINGSPOLITIK:2
Senest 20 dage før leje start 50% refundering
Mindre end 20 dage før leje start ingen refundering
I lejeperioden ingen refundering
Intet fremmøder ingen refundering

I VÆRSTE TILFÆLDE HVOR BILEN IKKE KAN KØRE, FORSVARLIG REFUNDERES HELE BELØBET.
ELLER HVIS EN ANDEN BIL KAN STILLES TIL RÅDIGHED.
MEN KAN BILEN KØRE VIDER UDEN DE HELT STORE GENER KAN ET MINDRE BELØB BETALES TILBAGE!!!

MED min underskrift bekræfter jeg at have læst og accepteret, det i kontrakten anførte punkter.
LEJE KONTRAKTEN UNDER SKRIVES VED UDLAVERING AF AUTOCAMPEREN.

DATO; Udlejer FSJ-Vikarservice/Udlejning

DATO; LEJER

_______ ______________________________

_________ __________________________

EFTER LEJEN ER AFSLUTTE.

LEJER UNDERSKRIVER HER AT ALT ER SOM ANFØRT OG INTET ER FORTIET.
Dato ____________ ________________________________________________________________

VED BEHOV FOR VEJHJÆLP I DK KONTAKT FALCK VIA TOPDANMARK TLF.44 74 73 72
VED BEHOV FOR VEJHJÆLP I UDLANDET KONTAKT SOS INTERNATIONAL TLF.70 10 50 50

OPLYS REG.NR.
OPLYS REG.NR.

