
Leieavtale: 
 
Bobil: Concorde, Mercedes Sprinter, 2000 mod, reg. nr., KJ10757 
 

Leietaker  Sjåfør 2  
Adresse  Førerkort nr. fører 1  
Post/sted  Førerkort nr. fører 2  
Tlf. mobil  Epost leietaker  
Konto (retur dep.)    
    
Utlevering  Innlevering  
Leietid  Bet.frist 50 %  
Leiepris  Bet.frist 100%  
Depositum  Bet.frist dep  
    
Km ut  Km inn  
Audun tlf. 90531298 Terje tlf. 95027610 

 

 

_____________________________________ ______________________________________ ̈  
Dato Utleier      Dato Leietaker  

 
Leietaker /sjåfør: 
Leietaker må være fylt 25 år, være innehaver av gyldig norsk førerkort klasse C1, og ha hatt 
dette i minimum 5 år. Bil skal bare kjøres av personer som er oppført som sjåfør i leiekontrakten.   

Bestilling: 
Ved bestilling undertegner leietaker en avtale. Dette som bekreftelse på bestillingen. 
Depositumet på kr 8.000,- innbetales til konto 2270 12 6653 minst 1 uke før bilen hentes. 
 
Ut-/ innlevering: 
De fleste ut- og innleveringer skjer på fredager eller mandager. Utlevering mellom kl. 13.00 til 
16.00, innlevering mellom kl. 13.00 til 16.00. Dette kan avtales nærmere. 
Ved for sen tilbakelevering belastes for et ekstra døgn dersom annet ikke er avtalt. Bobilen skal 
være godt rengjort inn - og utvendig, likeledes skal toalett og avfallstank være tømt. Bobilen skal 
tilbakeleveres med full drivstofftank. 
  
 
 
 



Bøter: 
Parkeringsbøter, ulovlige bompasseringer o.l. eller ulovlig bruk av avgiftsfri diesel, som leietaker 
ikke har oppgjort, belastes leietaker i ettertid. I tillegg kommer et ekspedisjonsgebyr på kr. 250.- 
 
Skader: 
Skader som forårsakes av leietaker under leieforholdet belastes etter kostnaden for reparasjon. 
Bulker og småskader som reduserer bilens verdi belastes etter takst. Dersom forsikringen må 
benyttes for å dekke skaden, belastes egenandelen på kr 15.000,-. Depositumet brukes til 
delbetaling av egenandelen. Resterende beløp må leietaker betale til konto nr. 2270 12 66653 
snarest ved skade hvor forsikringen benyttes. 
  
Leietakers ansvar: 
Bobilen gjennomgår en kontroll før utleie. I leieperioden har leietaker ansvar for bobilen ved 
bl.a. å kontrollere / etterfylle nødvendig olje, vann på radiator med mer. Vi forutsetter en 
forsiktig behandling av bobilen slik at turen blir vellykket. Bobilen er totalt røykfrie uten unntak. 
Dersom uforutsette problemer oppstår, er leietaker pliktig å ta kontakt med Utleier for å prøve 
å løse problemet. Erstatning for evt. redusert bruk av bobilen gis ikke for feil og mangler som 
kun rapporteres ved tilbakelevering. 
Ved uhell er leietaker ansvarlig for egenandel. Leietaker	er ansvarlig for i bringe bilen 
tilbake til Utleier innen leieperiodens slutt • leietaker er ansvarlig for å betale eventuelle 
bøter, parkering. fart og lignende som oppstår i leieperioden • leietaker har ubegrenset 
ansvar for alle uhell og skader påført med hensikt, uansvarlighet og ignorering av denne 
kontrakten • leietaker har ubegrenset ansvar for skader og ulykker grunnet kjøring i 
påvirket tilstand (eks. alkohol, narkotika) • leietaker har også ubegrenset ansvar for 
skader grunnet kjøring på veier med lav standard, skader som følge av ignorering av 
bilens høyde, lengde og/eller bredde og lignende • ved å ignorere punkter i denne 
kontrakten har leietaker ubegrenset ansvar uansett hvem som har skyld eller hvilken 
årsak • leietaker er selv ansvarlig for å ha gyldig reiseforsikring i hele leieperioden  

 
Røyking forbudt: 
Det er totalforbud mot røyking i bilen. Ved brudd på dette belastes leietaker kostnaden for full 
innvendig rens. 
 
Avbestilling: 
Ved en eventuell avbestilling av leie, betales et gebyr på kr. 1.500.- som går av på innbetalt 
depositum. 
Ved avbestilling mindre enn 3 dager før avreise må leien betales fullt ut. 
 
Havari: 
Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie/arbeidsfortjeneste dersom det oppstår skade eller 
motorhavari o.l. på den bestilte bobil. Innbetalt depositum og leie får man da uavkortet tilbake. 
Større reparasjoner gjøres bare etter avtale med Utleier og leietaker må ta vare på gyldig 
kvittering for tilbakebetaling. Oppstår feil / skade underveis, får leietaker refundert leie for det 



antall dager som bobilen er til reparasjon, men ikke forsinkelse vedr. reparasjon som er under 
12 timer. Dersom leietaker velger å ikke bruke tid på reparasjon gis ingen refusjon. Dersom 
feilen beviselig skyldes leietaker får man ingen refusjon. De fleste selskaper har fri hjemreise 
ved langvarig reparasjon. 
 
Reperasjoner: 
Større reparasjoner gjøres bare etter avtale med Utleier og leietaker må ta vare på gyldig 
kvittering for tilbakebetaling. Større beløp betales av Utleier når leietaker ikke er skyld i skaden. 
Dersom en skade/uhell oppstår som vil få konsekvenser for neste leietaker (f.eks. knust takluke 
eller lignende), ber vi om at dere melder fra til Utleier så snart som mulig, slik at vi kan forberede 
utbedringen.  

Forsikring: 
Leieprisen inkluderer kasko og ansvarsforsikring. Ved ansvar- eller kaskoskade må leietaker 
betale egenandel på inntil kr. 15.000.- pr. skade. Ved glass skade er egenandelen kr 2.000,-. Ved 
tyveri eller ran dekker bobilens forsikring kun utstyr som tilhører bobilen. 
Det anbefales at leietaker tegner egen reise- forsikring. Ved feil påfylling av drivstoff, bruk av 
rød diesel eller annen skade som leietaker er ansvarlig for og som ikke dekkes av 
kaskoforsikringen, må alle utgifter dekkes av leietaker. Bobilene er tilknyttet redningstjeneste. 
Ring IF veihjelp på tlf. 21 49 24 00 ved behov for berging eller hjelp langs vei. Oppgi 
registreringsnummer på bilen (KJ10757). Hvis berging/ veihjelp skyldes skade leietaker har 
påført bil/ utstyr så må egenandel for veihjelp betales av leietaker på 500,-  
NB! Ved skade MÅ det fylles ut skademelding. Skademelding skjema ligger i bilen. 
 
Ulykker: 
Leietaker må alltid ta kontakt med politiet ved ulykker med personskader; ved brann, tyveri og 
lignende. Leietaker er ansvarlig for å fylle ut skademeldingsskjema med navn, adresser, telefon 
til motparten og registreringsnummer til motpartens kjøretøy. Utleier må kontaktes 
øyeblikkelig  

 
Kjøring utenlands: 
Skal det kjøres utenfor Skandinavia må dette avtales på forhånd på grunn av forsikring. 

 
Ulovlig bruk: 
Leietaker har ikke lov å bruke vognen/bilen til følgende: festivaler • motorarrangement eller 
tester av kjøretøy • transport av eksplosiver, gift, radioaktivt el farlig gods • kriminelle 
handlinger • framleie el lignende av bil/vogn  

 
 
 
 
 
 



Leieprisen: 
Leien betales ved henting og er inklusiv full kaskoforsikring. Leieprisen er basert på at man ikke 
kjører over 2000 kilometer pr. uke/ 700 km pr. helg. Dersom man kjører utover dette, vil det 
beregnes et tillegg på 3,00 pr. km som avregnes ved innlevering 
 
Depositum: 
Depositum på 8000,- betales inn på konto nr. 2270 12 66653 ved bestilling og seinest 7 dager 
før avtalt leieperiode starter. Depositum blir betalt tilbake innen 14 dager etter leietidens siste 
dato. Grunn til forsinkelsen er at depositumet kan benyttes til betaling av parkeringsbøter, 
ulovlige bompasseringer o.l. eller ulovlig bruk av avgiftsfri diesel, som leietaker ikke har 
oppgjort. I slike tilfeller kommer det i tillegg et ekspedisjonsgebyr på kr. 250.- 
Bom og eventuelle fergekostnader/ andre kostnader som har blitt belastet bilens Auto Pass 
brikke vil trekkes fra depositumet før tilbakebetaling. 
 
Ekstrautstyr som følger med: 
1 Verktøysett 
1 Campingbord er inkludert 
2 Campingstoler er inkludert 
TV: mulighet for nett TV (må ha eget mobilnett fra f eks telefon) 
1 Weber gass grill (gass må betales ekstra) 
 
Rengjøring / tømming: 
Bobilen skal leveres inn rengjort innvendig og utvendig. Ved manglende rengjøring belastes 
satsene som nevnt under. 
Ønsker du at vi tar rengjøringen / tømmingen, kan dette avtales på forhånd. 
• Utvendig vask kr. 700,- 
• Innvendig kr. 600,- (normalt skitten), ekstra skitten: 1000,- 
• Vask av kjøkkenutstyr kr. 250.- 
• Tømming av toalett kr. 500,- 
 
 
Aksept: 
Alle 4 sider av denne kontrakt er akseptert ved undertegning av begge parter, Utleier og 
leietaker på side 1  

 


