LEIEVILKÅR
FORSIKRING;
Vi forsikrer kun vårt eget bygg. Kunden er selv ansvarlig for å ha forsikring som dekker
gjenstanden sin mot brann, hærverk, tyveri og andre skader eller tap.
Dette dekkes ikke av utleier eller utleiers forsikring. All lagring skjer på eget ansvar og
eventuelle tap kan ikke utleier belastes for.
SIKKERHETSKRAV;
• Gassbeholdere, bensinkanner og andre brannfarlige væsker utenom bilens /båtens
eget tank system, må tas ut av kunden før lagring.
• Nivået på bilens / båtens eget tank – system skal minimeres før lagring og skal maks
utgjøre ¼ av tankens volum.
• Alle vanntanker / røropplegg for vann på bobiler / campingvogner / båter, må
tømmes / dreneres før innkjøring. Likeledes skal båtmotorer, som ikke har lukket
kjøleanlegg, dreneres.
• Kunden må sørge for at batteriet til bobil / campingvogn er frakoblet eller ev. avslått
hovedstrømbryter under lagring. Batteriet på båter må frakobles av eier ev. avslått
hovedstrømbryter.
• Batteriet til selve bil-delen blir frakoblet av oss ved parkering.
• Vi foretar tilsyn av de lagrede gjenstandene og vil varsle kunden umiddelbart ved
eventuelle uregelmessigheter.
• Av hensyn til skader som kan oppstå på andres gjenstander, gis det ikke adgang til å
arbeide på objektet i lagringsperioden. Det er heller ikke adgang til objektet under
lagringsperioden.
INN / UTKJØRING
16. sept – 16. okt.
31/3 – 5/4
14/4 – 14/5
Oppdaterte tider kommer.
NØKLER;
Nøkler til alle kjøretøy, oppbevares av utleier. Det er utleier som foretar all inn- og utkjøring.
Vi trenger ikke nøkler til campingvogn og båter.
LEIEPERIODE;
Sesongperioden / vinteropplaget løper fra medio oktober til og med mai påfølgende år.
Utover dette blir uavhentede objekter belastet med 950,- kr for påbegynte måned juni / juli.
For objekter som ikke avhentes etter endt sesong (vinteropplag) og stående hele perioden til
neste vintersesong, beregnes sesongleie for sommersesongen tilsvarende vintersesongen.
BETALING;
Betaling ved innkjøring – vi har betalingsterminal.
Lagringsobjektet blir ikke utlevert før lagringskostnadene er betalt.

Lagringsobjektet blir ikke utlevert før leien og eventuelle purregebyr / rentenota er betalt.
UAVHENTEDE GJENSTANDER
Ved utløp av leieperioden, og etter et varsel på 2 ukers frist, blir lagringsobjektet fjernet på
leietakers bekostning.
PRISER.
Alle priser er oppgitt inklusive mva. for privatpersoner og eksklusive mva. for bedrifter.
LADING;
Batteriene kan vedlikehold lades tre ganger i vinterperioden.

Dato;

Leier;

