vestfold-bobilutleie.no

Utleiekontrakt
Bobil med reg. nr:

i perioden:

Leietagers navn:						

Mobil:

Adresse:

Epost:

Km. stand ved utlevering:

			

Ved tilbakelevering:

Leietager har 2500 km. inkludert pr. uke. Ut over dette belastes kr. 4 pr. kjørte km. Statens sats stor bil.

Leieperiode:
Hentes

dag den

Leveres

etter kl 14.00 på adresse:

dag den

på følgende adresse:

Leiebeløp:
Leien pr. uke er kr.
For denne kontrakt i
Leien forfaller: 		

uker

dager, blir totalt leiebeløp kr:
og skal betales inn på konto nr.: 2500.24.90350

Depositum som egenandel forsikring kr. 8000,- innbetales den

på

konto nr.: 2500.25.34501.
Depositumet tilbakebetales straks bilen er levert tilbake uten feil, skader eller mangler fra siste leieperiode. Belastede
bompasseringer, ferjer og lignende på bombrikken i leieperioden blir trukket fra depositumet før resten returneres
leietager. Dokumentasjon på kostnadene sendes pr e-post ved tilbakebetaling av depositum.
Avbestilling mindre en 3 mnd. før leieperioden starter belastes med kr. 4000,- av depositumet, resten tilbakebetales innen 24 timer.
Ved avbestilling 14 dager eller mindre før avreise, refunderes hverken depositum eller leie. Avbestillinger i denne perioden skyldes
normalt forhold som dekkes av forsikringsselskap.

Signatur leietager.

Signatur utleier

Vestfold Bobilutleie AS

Fylkingen 5, 3174 Revetal. Tlf: 90 75 25 25

Kopi av leietagers førerkort (begge sider) må sendes oss sammen med signert kontrakt.
Viktig! Side 2 av leiekontrakten må leses og underskrives av leietager.

Følgeskriv, skal leses!
Vestfold Bobilutleie vil takke deg/dere for valg av oss som leverandør og ønsker dere en problemfri og hyggelig
opplevelse. Vi lever av fornøyde kunder og legger vår stolthet i å levere topp service og kvalitet.
Husk at du har telefonsupport, i hele leieperioden, fra kl. 08.00 til kl. 21 alle dager. Telefon: 90 75 25 25.
Inkludert i leien hos Vestfold Bobilutleie er:
1. Garantert ikke eldre enn 5 år gamle biler.
2. Alle våre biler har automatgir, og en motor på minimum 150 Hk.
3. Stort multimedia anlegg med DAB+ Radio, GPS, bluetooth-kobling mot mobil og ryggekamera.
4. Bilene er Superforsikret hos IF. Godkjent for utleie av bobiler. Viktig!
5. Bilene er utstyrt med SMART TV og basisavtale med Riks TV, kun NRK 1 og 2.
6. To 11 kg gassflasker.
7. Bilen leveres med full dieseltank og skal tilbakeleveres med full tank.
8. Bestikk, service, kopper og kar til 4 pers. Vannkoker og kaffetrakter.
9. Meget bra utemøbler med komfortable stoler og et flott bord. Markise over uteplass.
10. Sykkelstativ for 4 sykler og støtteben bak.
11. Stor lagringsplass med utvendige dører på begge sider av bilen bak.
12. Innvendig er bilen utstyrt med midtstilt dobbeltseng, den desidert mest populære løsningen i bobiler i dag, og
senkeseng fremme. Dette gjør at når man skal gå til ro, har man 4 sengeplasser fiks ferdige, uten behov for
ommøblering. Stort deilig kjøleskap med eget fryseskap. Separat wc og dusj.
Komfortabel sittegruppe og meget komfortable stoler for sjåfør og passasjer. 3-bluss gasstopp og stor oppvaskkum.
Mange fine oppbevaringsskap. Vi har sikkert glemt noe, men det får dere ta som et pluss. Alt dette er altså inkludert i
leieprisen.
Vi inkluderer nå også dyner og puter dersom leietager ønsker dette. Laken, dynetrekk og putevar må medbringes.
Hva forlanger vi av deg/dere.
Vi vil gjerne at dere behandler bobilen med utstyr som det er deres egen. Det er ikke noen form for reklame på bilen,
så denne fremstår som privateid. Vi håper selvsagt at dette blir en meget positiv opplevelse som dere forteller om til
venner og bekjente. Det er den beste reklamen vi kan få.
Som en av få utleieselskaper av bobiler inkluderer vi utvendig og innvendig vask av bilen ved tilbakelevering!
Bilen må tilbakeleveres før kl. 10 på avtalt sted og dato. Leietager skal tømme gråvannstank og toalettkasett før bilen
tilbakeleveres. Dersom dette ikke er utført belastes leietager med et gebyr på kr 500,-.
Vi leier ikke ut til festivaler og “heisaturer”!
Det er ikke tillatt å røyke eller ha husdyr i bobilen!
Blir denne regelen brutt, må hele bilen desinfiseres grunnet fare for allergiutbrudd hos nye leietagere.
Denne operasjonen koster 6000,- og vil bli belastet leietager som har brutt regelen.
Vestfold Bobilutleie forplikter seg til å tilbakebetale alle innbetalinger hvis Bobilen som er leid, ikke kan brukes
grunnet uforutsette hendelser. Dette er den eneste erstatningen Vestfold Bobilutleie kan bidra med i et slikt tilfelle.
Når du/dere henter bilen, så tar vi oss god tid til en gjennomgang av hvordan ting i bilen fungerer. I tillegg er det bare
å ringe oss hvis dere lurer på noe. Vi har telefonsupport i hele leieperioden. Tlf. 90 75 25 25 fra kl. 08.00 til 21.00.
En åpen dialog er viktig for at alle skal bli fornøyde. Vi tar gjerne vare på deres privatbil under leieoppholdet.
God tur!

Leietagers signatur som bekrefter at alt er lest og forstått:

Signatur leietager

