LEJEKONTRAKT: AUTOCAMPER
Jægergårdens Udlejning, CVR.NR: 33722885, har dags dato udlejet autocamper:
Model.: Sunlight A70 (SUN 1)

Reg.nr:

Navn:

Email:

Adresse:

By:

Mobil:

Kontonr.:

Kørekortnr.:

LEJEPERIODE
Fra

___dag d.

/

202_

kl.

Til

___dag d.

/

202_

kl.

BETALING
Lejepris incl. 2.000 km., herefter 2 kr. pr. km. I alt kr.:
Hund kan medbringes efter aftale ( se punkt 7) + 600 kr. :
Tilkøb af rengøring efter aftale + 1.000 kr. :
Depositum kr.:

5000,-

Samlet pris - ialt kr.:
1. rate kr.:

,-

betales senest d. - 202_

Kvittering

2. rate kr.:

,-

betales senest d. - 202_ Kvittering

Depositum kr.: 5.000,- betales senest d. - 202_ Kvittering

1. rate skal betales ved kontraktens oprettelse, og lejekontrakten er hermed gyldig.
2. rate og depositum betales senest 30 dage før lejemålets ikrafttræden til:

Jutlander Bank : 9231 – 6612134446 eller Mobilepay til mobil +45 4051 5501

Depositum/selvrisiko udgør kr. 5000,- som tilbagebetales 14 dage efter aflevering af vognen i samme,
hel og ubeskadiget, stand.
Gjerlev d.

/

20
Jægergårdens Udlejgning
Gitte Kristensen

Lejers underskrift

Udlejers underskrift

LEJEMÅLET UDLEJES PÅ FØLGENDE BETINGELSER
RYGNING FORBUDT I AUTOCAMPEREN
1. AFBESTILLING
-Indtil 30 dage før lejemålets ikrafttræden tilbagebetales det indbetalte beløb minus 25 % af
det fulde lejebeløb.
-Ved afbestilling mellem 30 og 14 dage før lejemålets ikrafttræden tilbage betales det indbetalte beløb
minus 50 % af det fulde lejebeløb og fuld depositum.
-Ved afbestilling senere end 14 dage før lejemålets ikrafttræden tilbage tilbagebetales intet lejebeløb,
kun det fulde depositum.
2. UDLEVERING AF AUTOCAMPER TIL LEJER
Lejer skriver under på, hvilken stand autocamperen er i ved udlevering, så der ingen tvivl kan være omkring
skader m.v., når autocamperen afleveres til udlejer. Vognen er fuldt tanket ved udlevering.
3. FØRER AF AUTOCAMPER
-er kun lejeren eller anden i denne kontrakt navngiven person, og vognen må kun benyttes til
det antal personer den er beregnet til.
4. FORSIKRING
Autocamperen er forsikret til udlejning. Ejer har tegnet kaskoforsikring. Lejer hæfter fuldt ud for
enhver skade, der ikke dækkes af forsikringen, også hvis medbragt hund laver skade.
Selvrisiko udgør 5000 kr. pr. skade, som er omfattet af kaskoforsikringen
5. UHELD
Eventuelle udgifter for lejeren p.g.a. uheld under udlejningen er udlejer uvedkommende.
6. TILBAGE LEVERING AF VOGN
-Autocamperen skal være fuldt tanket ved tilbageleveringen.
-Autocamper og inventar skal tilbageleveres på ejers bopæl til den fastsatte tid og i samme stand
som ved modtagelsen. Uden forudgående aftale vil der blive opkrævet kr. 600,- pr. time ved for sen aflevering.
-Autocamperen skal være rengjort og støvsuget indvendig, incl. førerkabine og stort bagagerum,
samt toilettet tømt. Markise og gulvtæppe rent og tørt. Campingbord og stole aftørrede og rene.
Er der ikke mulighed for at rengøre inden tilbagelevering, kan der lånes rengøringsmidler og
støvsuger her af udlejer. Ved mangelfuld rengøring og støvsugning af autocamperen indvendig, modregnes
kr.1000,- , og ved manglende tømning af toilet og spildevandstank modregnes 300 kr. i depositum til dækning.
7. NÅR HUND MEDBRINGES
Der opkræves et tillæg på 600 kr. til ekstra rengøring.
Hunden må ikke være i møblerne eller lades alene i autocamperen.
8. FORBEHOLD OG GARANTI FRA UDLEJER
Vi tager generelt forbehold for ændringer i udstyr, priser, beskrivelser og trykfejl. Kan den lejede autocamper
ikke udleveres på grund af skade eller teknisk fejl, refunderes lejen samt depositum. Yderligere kompensation
dækkes ikke. Lejeren kan ikke kræve erstatning for tabt ferie forårsaget ved uheld med den lejede autocamper.
Heller ikke i forbindelse med evt. fejl i vognens tekniske installationer.

