BILUDLEJNING

LEJEBETINGELSER FOR LEJE
AF BIL HOS SCHØNS BILER
Generelle lejebetingelser:
• Bosiddende i Danmark
• Gyldigt Dansk Sygesikringsbevis skal forevises
• Gyldigt Dansk kørekort skal forevises. (kørekort mindst 2 år)
• Min. Alder 25 år.
• Depositum Dkr. 2.000 kr. Som bliver reserveret i ca. 3 uger
• Fri Kilometer i Danmark
• Ved udlandskørsel er der 300km inkl. pr. dag og udover dette er der 2,- pr. kilometer.
• Rygning og dyr er forbudt i køretøjet
• Leje og depositum betales ved afhentning
• Selvrisiko: kaskoforsikring Dkr. 6250,• Alle priser er inkl. Moms
• Hvis bilen har AddBlue kommer der et tillæg på 20,- inkl. moms
• Alle biler er der et tillæg for vejhjælp på 45,- inkl. moms
Skulle der forekomme skader, p-bøder, forglemt påfyldning af benzin eller andet hvor ekstra udgift måtte opstå
– er Schønsbiler i sin fulde ret til at trække pengene direkte fra betalingskortet.
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Køretøjet må kun føres af lejeren eller af de i lejekontrakten angivne fører(e).
Køretøjet må ikke fremlejes eller benyttes erhvervsmæssigt til befordring af personer.
Køretøjet må ikke anvendes til befordring af flere passagerer, end det bilen er godkendt til.
Bilen må ikke benyttes til motorsport.
Køretøjet er forsikret til udlejning uden fører. Ejeren har tegnet kaskoforsikring For enhver under kaskoforsikringen
hørende skade bærer lejeren i forhold til ejeren selvrisikoen for de første 6250,- kr. Lejeren hæfter desuden fuldt ud
for enhver skade, der ikke dækkes af forsikringen, og for skader, der skyldes lejerens forsømmelse ved behandlingen af motorkøretøjet.
Køretøjet skal afleveres i samme stand som ved modtagelsen. Er bilen ikke ren og i samme stand ved afleveringen
som ved modtagelsen, bliver der modregnet et rimeligt beløb i depositum, dog mindst Dkr. 100,Eventuelle udgifter på grund af uheld under udlejningen er udlejeren uvedkommende.
Måtte der opstå skade, skal lejeren omgående give meddelelse herom til udlejeren om eventuelle andre implicerede. Ikke overfor modpart at anerkende skyld i det skete og ikke forlade den lejede bil uden fornødent hensyn er
taget til beskyttelsen af vognen mod yderligere overlast.
Parkeringsbøder, fartbøder og lignende under udlejningen hæfter lejeren for.
Køretøjet må anvendes til kørsel i Danmark.
Kun ved særlig påtegning på kontrakten må vognen føres uden for landets grænser.
Lejeaftalen kan kun forlænges ved ny lejeaftale.
Lejekontrakten skal medbringes under kørsel.
Schøns biler har truffet alle forholdsregler med henblik, på at undgå mekaniske fejl ved bilen. Skulle sådanne fejl
alligevel opstå, er udlejer imidlertid ikke ansvarlig derfor, og ej heller for eventuelle følger deraf.
Kontrol og evt. påfyldning af olie, vand, kølervæske etc. Påhviler lejer.
Bilen skal altid afleveres med fuld tank, idet lejer modtager køretøj med fuld tank. Hvis bilen ikke er tanket og vi
skal gøre det er Literprisen 20 kr. per liter.
Afleveres køretøjet efter det fastsatte tidspunkt, betales Dkr. 300,- for første time. Forsinkelse afleveret udover 1
time afregnes der yderligere Dkr. 100,- pr. time.
Skulle køretøjet blive konfiskeret af politiet, vil lejer hæfte for alle omkostninger vedrørende dette.

Skulle der forekomme skader, pbøder, forglemt påfyldning af benzin eller andet hvor ekstra udgift måtte opstå
– er Schønsbiler i sin fulde ret til at trække pengene direkte fra betalingskortet.

Tlf.: 55 38 10 08. Udlejning døgnet rundt efter aftale.

