Lejekontrakt: Sørvads Bil
Stokholm Autoservice A/S
Mølletoften 12, 7550 Sørvad
Mobil: 30356963, CVR: 36417404

Bil: Peugeot 108, 5 dørs (reg.nr. BS52138)
Lejer:
Navn:
__________________________________ Kørekortnr: _________________________________
Adresse: __________________________________ Telefon:
_________________________________
Postnr/by: ___________________________________ E-mail:
_________________________________

Fører udover lejer:
Navn:
___________________________________ Kørekortnr: _________________________________
Adresse: ___________________________________ Telefon:
_________________________________
Postnr/by: ___________________________________ E-mail:
_________________________________

Lejeperiode:
Fra dato:
Til dato:

____________
____________

Fra kl.:
Til kl.:

_______________
_______________

Km. ved udlevering: _______________
Km. ved aflevering: _______________

Pris:
10 kr. pr. påbegyndt time / max. 100 kr. pr. døgn + 2,50 kr. pr. kørt km. inkl. brændstof
__Ønsker selvrisikoforsikring, 175 kr. (selvrisikoen vil være 1500 kr. ved skade på bilen)
__Ønsker ingen selvrisikoforsikring (selvrisikoen vil være 4500 kr. ved skade på bilen)

Lejebetingelser:
Ved færdselsuheld er lejeren/fører forpligtet til:
a. At udfærdige fyldestgørende skadeanmeldelse
b. Meddele navn og adresse på implicerede parter samt vidner
c. Ikke overfor modpart at anerkende skyld i det hele
d. Ikke at forlade den lejede bil uden fornødent hensyn er taget til beskyttelse af bilen
e. Omgående at underrette Stokholm Autoservice A/S (telefon 30356963)
f. Til modparten at oplyse at bilen er forsikret hos Købstædernes Forsikring
Bilen må kun føres af lejer eller den i lejekontrakten angivne fører. Bilen må ikke fremlejes, benyttes til
motorsport eller til person– eller godstransport mod betaling. Bilen må kun anvendes til kørsel i Danmark.
Bemærk venligst at bilen er en ikkeryger bil, og der må ikke medtages husdyr. Udgifter i øvrigt i forbindelse med uheld under
udlejning afholdes af lejer. Udgifter til reparationer foretaget uden aftale med udlejer er denne uvedkommende. Eventuelle
standsnings- og parkeringsafgifter, fartbøder m.v. i lejeperioden betales af lejer.
Lejekontrakten kan kun forlænges ved ny lejeaftale. Lejekontrakten skal medbringes under kørsel.
Lejekontrakt afleveres til udlejer efter endt kørsel og afleveringstidspunkt godkendes og underskrives af lejer.
Dato: / Underskrift:

_______________ _____________________________________________________
Med min underskrift bekræfter jeg at have læst og accepteret Sørvads Bils lejebetingelser.

________________________________________ _____________________________________________
Lejer
Udlejer

