Kontrakt for leie av
Honda snøfreser 8010 IE Hybrid
Utleier:
Gjøvik Utleie AS
Gneisvegen 24
2818 Gjøvik v/Nils Erik Storsveen
Org.nr: 985 188 874 mail: post@gjovikutleie.no tlf: 92432738. Bankgiro: 2050 03 72541.
Vipps: 516 412

Leietaker:
BRUK BLOKKBOKSTAVER
Org. Nr / Personnr: ___________________________________________________
Navn:

___________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________
Postnr / Sted: ___________________________________________________
Telefon / E-post: _________________________________________________________________
Kontonr. kunde ved tilbakebetaling av depositum: ___________________________________________________

Utleieobjekt:
Honda snøfreser 8010 IE HYBRID 2018 mod.
Henting/levering: ___________________________________________________
Leiepris: 2000,- pr. døgn eks mva.
Utkjøring: 300,- eks mva. 10 km omkrets av sentrum Gjøvik. Utover dette inntil 30 km: 500,- eks.mva.
Tilbakelevering: Samme som over.
Leieobjektet er forsikret mot tyveri. Leietaker er selv ansvarlig for hendelser under bruk snøfreseren.

NB! Ved heising/lossing av freser opp/ned
fra tak, må freseren settes på en Europall!

www.gjovikutleie.no

Tlf. 924 32 738

post@gjovikutleie.no

Standard leievilkår ved leie hos Gjøvik Salg og Utleie AS:
1.

Formål:
Følgende vilkår gjelder for maskiner og utstyr som leies ut fra Gjøvik Salg og Utleie AS.

2.

Leietid og leiebergning:
Leietiden regnes fra det tidspunkt utstyret blir levert eller hentet av/hos Gjøvik Salg og Utleie. Leien faktureres
etterskuddsvis og forfaller til betaling 10 dager etter innlevering.

3.

Utlevering/innlevering:
Ved utlevering skal utstyret være i driftsklar stand. Utstyret leveres ut med full drivstofftank, og skal leveres tilbake
med full tank.

4.

Tilsyn og bruk:
Leietakeren er ansvarlig for bruk av utstyret og at bruker/fører har nødvendig kompetanse til å bruke utstyret på
riktig måte. Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret. Leietaker har ikke rett til å framleie
utstyret.

5.

Leietaker bærer det fulle og hele ansvaret for skader på utstyret.

6.

Risiko og ansvar:
Risikoen for utstyret går over på leietakeren fra det øyeblikk utstyret leveres, og påhviler leietakeren inntil utstyret
er returnert til utleier og kvittert inn og godkjent av Gjøvik Salg og Utleie. Leietakeren har ethvert erstatningsansvar
i forbindelse med utleieforholdet. Herunder tap av avsavn, til/person- eller følgeskader som utstyret eller dets bruk
måtte påføre leietakeren, leietakerens ansatte, brukeren eller 3. mann.

Dato/kl utlevering:

Innlevering:

For leietaker (sign):

_____________________________________________________________________________________________
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