Lejebetingelser 2018 ved leje af Autocampere:
Lejer/fører
Skal være i besiddelse af alm. B førerbevis (alder fra 21 år) og
betale depositum på kr. 15.000,00.
Er lejer 26 år eller derover betales depositum på kr. 7.500,00.
Lejer / fører som påtegnes kontrakten er ansvarlig for kontrol
af bilens oliestand, vand, luft og anden vedligeholdelse under
lejemålet.
Såfremt der er andre end lejeren, der skal føre bilen, skal disse
noteres i lejekontrakten.
Lejer foreviser gyldigt førerbevis, ved afhentningen.
Når vognen afhentes, kontrolleres den sammen med udlejer
for evt. mangler iflg. inventarliste og skader, der er opstået fra
tidligere lejemål.
Desuden foretages der kontrol af diesel og oliestand mv.
Afhentning og levering
Afhentning sker på Industrivej 42, Thisted og på aftalt
tidspunkt og dag, som vil fremgå af lejekontrakten. Normalt er
skiftedag fredag med afhentning mellem kl. 14.00 og 16.00.
Uden for højsæsonen kan der aftales andre tidspunkter.
Tilbagelevering
Tilbagelevering skal ske på samme adresse og senest
kl. 10.00 på samme ugedag, som ved afhentning, hvis ikke
andet er noteret i lejekontrakten.
Rettidig returnering er vigtigt af hensyn til service og vognvask
til næste lejer. Ved forsinket tilbagelevering betales kr.
350,00 pr. påbegyndt time.
Ved for tidlig returnering ydes der ikke refusion af lejen.
Autocamperen afleveres med tømt toilettank og
spildevandstank, desuden skal hele autocamperen incl.
førerkabinen indvendig være tømt og rengjort.
Ved udeladelse af ovenstående tømning og rengøring, vil der
blive fratrukket et gebyr på kr. 700,00 for rengøring pr.
opgave og kr. 700,00 for tømning. Udvendig vask er inkluderet
i startgebyret.
Der må påregnes ca. 1 time til gennemgang af manualer og
tjeklister ved afhentning og levering af vognen.
Autocamperen udleveres med fuld tank diesel samt returneres
af lejer med fuld tank. Ved undladelse afregnes den
manglende diesel samt et gebyr på kr. 100,00.
Fri parkering
I lejeperioden er der mulighed for gratis parkering af lejers
egen bil. Parkering er for lejers egen risiko og ansvar.
Forsikring
Der er på alle vogne kaskoforsikring og SOS forsikring = grønt
& rødt kort, beregnet for udenlandskørsel i EU landene samt
Norge og Schweiz. Ved kørsel i andre lande aftales nærmere
forsikringsbetingelser.
Desuden er der aftale om vejhjælp (Alm.Brand), hvis uheld
sker i Danmark.
Selvforskyldte skader
Kaskoforsikringen dækker ikke skader på inventar,
installationer og møbler, samt skader udvendig på vognen
under beløb på kr. 7.500,00 (selvrisiko). Beløbet betales
kontant ved tilbagelevering af vognen.
Øvrige skader under ansvars- og kaskoforsikring udløser en
selvrisiko pr. skade på kr. 15.000.00 for førere i alderen 21 –
25 år og for øvrige førere fra 26 år er selvrisiko kr. 7.500,00
pr. skade. Selvrisiko for glasskader beløber sig til max. kr.
3.500,00. Ved reparation af glasskader kr. 700,00.

Fejlagtig påfyldning af diesel i friskvandstanken indebærer
udskiftning af tanken, varmvandsbeholder og tilhørende slanger.
Denne udskiftning betales af lejer, idet bilforsikringen ikke
omfatter en sådan skade. Udskiftning er anslået til kr.
30.000,00.
Reservekøretøj
Såfremt vi på grund af force majeure ikke kan stille den lejede
autocamper eller tilsvarende reservevogn til rådighed, er lejeren
berettiget til at ophæve lejemålet og få den indbetalte
leje/depositum retur. Lejer kan dog ikke af den grund afkræve
udlejer erstatning for tabt ferie, dette er også gældende ved
havari eller anden teknisk defekt ved vognen.
Depositum
Det betalte depositum tilbagebetales ca. 14 dage efter lejemålet.
Dog fratrækkes der efter nærmere aftale beløb for evt. skader
eller mangler, som er opstået under lejemålet.
Ydermere fratrækkes gebyr, hvis vognen ikke leveres retur i
rengjort og ordentlig stand samt evt. færdsels- og
parkeringsbøde forårsaget af lejer. Evt. efterfølgende
bødeforlæg mv. vil blive faktureret lejer.
Betaling af depositum, leje og startgebyr
Der fremsendes lejekontrakt og faktura på det aftalte lejemål.
Kontrakten udfyldes samt underskrives af lejer og returneres
herefter til udlejer.
Depositum indbetales forud og før fremsendelse af lejekontrakt.
Ved lejers underskrift af lejekontrakt bekræftes lejemålet.
Lejebeløb betales ligeledes kontant eller overføres via netbank
senest 30 dage før lejemålets start. Check og Dankort
modtages ikke.
Betales der ikke rettidigt uden forudgående aftale, anses
lejemålet for afbestilt – jf. nedenfor.
Afbestilling
Ved afbestilling indtil 60 dage før lejeperiodens begyndelse
refunderes det evt. betalte depositum og leje, dog betaler lejer
et ekspeditionsgebyr på kr. 3.000,00.
Ved afbestilling mellem 60 og 30 dage før lejeperioden
refunderes leje og depositum, dog fratrækkes et
ekspeditionsgebyr på kr. 5.000.00.
Under 29 dage før lejeperiodens start hæfter lejer for den fulde
leje af autocamperen, såfremt den ikke kan udlejes til anden
side i den reserverede periode.
Dog fortabes depositum max. kr. 7.500,-.
Bilens udstyr kan variere, afhængig af model
Standard: komplet køkkenudstyr, solmarkise, campingbord og
stole.
Husdyr er ikke tilladt i vognen
Rygning er ikke tilladt i vognen
Ved defekt på vognen – INDEN REPARATION - kontakt
venligst:

Thisted Auto Camper A/S

Frode Kristensen
Industrivej 42 – DK-7700 Thisted
Tel. +45 40 63 57 22
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