Limelight AS
Andrea@limelight.no
+47 95 44 67 44

Leiekontrakt for 2 hesters bil, Ume-Slep 2 – FT46363
Mellom
Firmanavn:
Organisasjonsnr
Kontaktperson
Adresse:
Postnr:

Limelight AS
980 593 797
Andrea Helk
Sandakerveien 24 C, Inng D8
0473
Sted:
Oslo

Og leietakeren
Navn/Firmanavn:
Organisasjonsnr:
Kontaktperson:
Adresse:
Postnr:

Sted:

Sjåfør
Fødselsdato:

Førerkortklasse:

Telefon:

Mail

Km stand ved utleie :____________

Km stand ved slutt leie:__________

Leieforholdet går fra dato ___/___-201__ til dato ___/___-201__

Totalt ____ dager/ uke/ mnd. Kr__________,- inkl mva, inntil__________ km.
Leien utgjør kr _________ ,- inkl mva.

Ev. tillegg km utover___________

Bompasseringer og andre avggifter kommer i tillegg.

Ved skader plikter leietaker og informere utleier og betale for kostnader ved skader.
Underskrift (Leietakeren godtar betingelsene og vilkårene i denne leiekontrakt)
Sted/dato

__________________,___/___ - 20___

_______________________________

_______________________________

Leietaker

Limelight AS
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Betingelser
ALDER
Minimumsalder for å leie bil er 21 år, og man må ha hatt gyldig førerkort sammenhengende i minst 2 år. Unntak
kan gjøres der organisasjoner/bedrifter leier bilen og har yngre sjåfører. Dette må eventuelt avtales på forhånd.
BETALING
Kunder uten kredittavtale må betale kontant ved avhenting av bil. All deponering skjer ved at vi reserverer
leiebeløpet pluss 1000 kr.
AVBESTILLINGSGEBYR
Alle bestillinger er bindene. Avbestilling må skje minimum 24 timer før bestilt avhentingstidspunkt. Hvis man
unnlater å gjøre dette ser vi oss nødt til å belaste et avbestillingsgebyr tilsvarende et døgns leie for aktuelle bil.
SELVRISIKODEKNING
Våre utleiepriser inkluderer forsikring. Alle leieforhold har egenandel ved skade, i de tilfeller det viser seg å
være leietakers skyld.
EGENANDEL
Ligger fra 10 -25 000 kr, ved motor / girkasse utgjør egenandelen 60 % av totalkostnadene.
HENTING / LEVERING
Etter avtale. Leieforholdet begynner på klokke slett ved henting og gjelder 24 timer frem pr døgn.
Ved for sen levering blir det fakturert kr 200,- eks mva pr time. Ved over 5 timer for sen levering faktureres det
for 1 døgn ekstra.
BOMVEIER/AUTOPASS
Bompasseringer belastes ved passering ev.etterskuddsvis.
Ved feilpassering tilkommer et gebyr i tillegg til passeringsprisen.
DRIVSTOFF
Kjøretøy utleveres med full tank og skal levers tilbake med full tank. Ved manglende drivstoff fylling blir det
etterfakturert antall liter x 20,- eks mva.
PARKERINGSGEBYR/ANDRE GEBYRER
Dersom De blir ilagt gebyr for feil parkering, fart el. må denne betales omgående. Vær spesielt oppmerksom på
de mange private parkeringsplasser som ofte krever betaling hele døgnet. NB! Manglende betaling av
parkeringsgebyr vil medføre et krav mot Dem personlig. Gebyr, samt tilleggsgebyr, kan øke med flere hundre
kroner.
BIL
Bilen skal rengjøres etter bruk, er det møkk på veggene skal dette vaskes bort. Utvendig vask hvis kjøretøyet har
blitt tilgriset. Manglende rengjøring etter faktureres med kr 500,- eks mva.
Skader som blir påført under leietiden, skal erstattes i sin helhet av leietaker.
Meld fra om evt. mangler/ feil på bilen før du kjører, ellers er du ansvarlig i sin helhet for skader på bilen.
Bilen skal ikke overlastes eller på annen måte brukes utover det den er bygget for.
Utleier er ikke ansvarlig for uforsiktig/uriktig bruk. Dette er helt og fullt leietakers ansvar.
Bilen kan ikke fremleies til en 3. part, eller føres av andre enn beskrevet i avtalen.
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LEIEPRISER EKS. MVA.
Døgn

1500,-

inntil 300 km.

Døgn

1650,-

inntil 400 km.

Langhelg 4000,-

inntil 1000 km.

Uke

6000,-

inntil 1400 km.

LEIEPRISER INK. MVA.
Døgn

1875,-

inntil 300 km.

Døgn

2062,-

inntil 400 km.

Langhelg 5000,-

inntil 1000 km.

Uke

7500,-

inntil 1400 km.

Utover maks km gjelder statens takster pr. overskreden km.

Bilen kan også leies ut for lengre periode eller andre oppdrag ta kontakt for
tilbud.
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