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Logger og plade til montering af logger 
- udlevering og vilkår 
Køreforeningen stiller logger og ved ønske, monteringsplade til logger, til rådighed. I fremtiden udleveres 
de mod betaling af et depositum. Ved udlevering vil der blive noteret hvad der er udleveret samt taget 
billede af det der udleveres. På billedet skal din licens kunne ses. Kopi fremsendes. 

Hvert enkelt medlem skal personligt kvittere for modtagelse. For kører u. 18 år kvitterer anmelder. 
Logger er KUN til personligt brug og må IKKE udlånes til andre. 

Depositum mm: 

1. 1 stk. logger inkl. evt. monteringsplade, koster i depositum 500 kr. som skal betales kontant eller 
overføres straks via MobilePay/bankoverførsel, ved modtagelse. 
 
1.1. Logger pakke består af (der sættes kryds for udlevering): 

Der udleveres 1 stk. logger, 1 stk. antenne, 1 stk. stik (strøm), 1 stk. datakort 
 

1.2. Pladepakke (sæt X ved udlevering) ____ 
Består af (der sættes kryds for udlevering da plade kun udleveres ved forespørgsel): 
Der udleveres 1 stk. monteringsplade, 1 stk. tykt gummistykke, 1 stk. tyndt gummistykke, 4 stk. skruer korte 
eller lange. Monteringsplader udleveres ved løb eller kan bestilles hos bestyrelsesmedlem 
Jimmy Bob Søgaard Jensen, mod ekstra betaling til porto, som vil sende dem med 
PostNord indenfor 4 dage. 
 

2. Når du kører dit sidste løb i sæsonen, SKAL logger og plade returneres i samme stand som udleveret. 
Hvis din sæson stopper tidligere end forventet, skal du hurtigst mulig sende logger og plade retur i 
samme stand som udleveret. 
 
OBS! 
Ved fejl mangler fremsendes faktura på beløb, svarende til indkøb og tid for reparation. 
Ved mangel på returnering, fremsendes faktura på indkøb af ny logger. 
 
Hvis logger og plade ikke tilbageleveres, er mangelfuld eller er misligholdt vil du blive opkrævet et 
erstatningsbeløb. Beløbet fastsættes ud fra indkøbspris på enheden. 
 

3. Ved returnering indenfor fastsat tidsfrist, tilbagebetales depositum helt eller delvist, alt efter mangler, 
tilstand, fejl mm.  
 

4. PAS PÅ din logger og montageplade og husk at de kun er til personligt brug! 
 

Køre nummer  
Logger nummer  
Navn kører/anmelder  
E-mail  
Telefon nr.  
Depositum modtaget  
Depositum returneret  
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VILKÅR FOR UDLEVERING AF LOGGER OG EVENTUEL PLADE 
TIL MONTERING AF LOGGER 
HVEM KAN RÅDE OVER EN LOGGER OG PLADE TIL MONTERING AF LOGGER? 
For at kunne råde over en logger og/eller plade til montering af logger, skal du være fyldt 18 år eller have 
en anmelder, og være medlem af Yokohama 1600 Challenge. 

BEMÆRK 
Teknisk Kontrol og kørerforeningen kan til enhver tid bytte loggere ud. I det tilfælde gælder samme vilkår. 
Logger og eventuel plade, skal returneres i samme stand som udleveret. Der skal laves ny dokumentation, 
med angivelse af, dato, nyt nummer på logger mm. 

INDGÅELSE AF RÅDERET OVER/LÅN AF LOGGER OG PLADE TIL MONTERING AF LOGGER 
Du bliver bedt om at kvittere for modtagelse af logger og/eller plade til montering af logger samt accept af 
‘Regler og Vilkår’. En kopi udleveres/fremsendes pr. mail ved udlevering og fungerer som din checkliste. 
Når der er indgået aftale, modtager du pr. mail en kopi af aftalen inklusiv indbetalt beløb for depositum 
samt nærværende skrivelse ‘Regler og Vilkår’.  
 
Når beløbet er indbetalt, er aftalen gældende.  

 

For tilbagebetaling af dit depositum bedes du oplyse dit bankkontonummer eller MobilePay nummer. 

 

Tilbagebetaling af fuldt depositum sker hurtigst muligt og senest 14 dage efter returnering. 

 at udleverede logger komplet og plade til montering af logger inklusiv det udleverede materiale er 
afleveret i godkendt stand. 

 at der ikke er dokumenterede mangler og ødelæggelser. 
 
Depositum bliver tilbageholdt, hvis repræsentant for bestyrelsen i Yokohama 1600 Challenge vurdere at der 
er mangler, fejl eller andet der skal afklares. 

ANSVAR OG ERSTATNINGSPLIGT: 
Som bruger af det udlånte, er du erstatningspligtig overfor evt. skader forvoldt af dig selv, dine mekanikere, 
eller andre, som du har givet adgang til det lånte materiel. 
Køreforeningen yder ikke erstatning ved mangler eller skader. 
  
Der benyttes fotodokumentation. 

Regler og Vilkår gældende fra 1. august 2022 
Bestyrelsen, Yokohama 1600 Challenge 


