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Utleiekontrakt for Tysse skaphenger 

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

Utleieobjekt: 
Tysse tilhenger 6254, reg.nr: BX 4037 
1300 kg brutto, nyttelast: 778 kg, 8,8m3. 
Innvendige mål: L: 325 cm, B: 150 cm, H: 180 cm. Utvendige mål: L: 488 cm, B: 199cm,  
H: 218 cm pluss takgrind. Takgrind belastes med maks 30 kg. 
 
Henting/levering: ___________________________________________________ 
 
Leiepris: 
Døgnpris: 595,-  
2 døgn:      1000,- 
3 døgn:  1400,- 
Weekend: 1700,- (torsdag til søndag). 
Uke:  3000,- 
Måned:  8000,- 

Leiepriser er inkludert mva. 

 

Betingelser: 
 
Depositum for å leie henger: 1.000,-. Egenandel ved kaskoskade: 5.000,- som dekkes i helhet av leietaker. 
 
Utleieprisene inkluderer kaskoforsikring. Risiko, ansvar og dets bruk av leieobjektet overføres til leietaker fra dette forlater 
Gneisvegen 24, og til det er returnert samme sted. Tilbakelevering har funnet sted når leieobjektet er returnert Gneisvegen 
24 og kontrollert. 
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Generelle betingelser: 

1. Tilhengeren føres kun av leietakeren eller de navngitte personer i kontrakten. Utleieren er ikke ansvarlig for skader 
på personer eller materiell oppstått i forbindelse med bruk av det leide utstyret. Utleieren er ikke erstatningspliktig 
for tap oppstått ved arbeidsavbrytelser mm som skyldes funksjonssvikt ved det leide materiellet. Utleieren er ikke 
ansvarlig for driftstap, avansetap eller indirekte tap. 

2. Tilhengeren må ikke fremleies eller benyttes til frakt av personer. Tilhengeren skal leveres tilbake til utleier til den 
fastsatte tid og i samme stand som ved overtakelsen. Leieforholdet kan kun forlenges ved ny avtale. 

3. Hvis leietakeren har skadet materiellet, er utleieren berettiget til å holde tilbake det innbetalte depositum inntil et 
oppgjør av reparasjonens kostnader foreligger og deretter motregne disse omkostningene mot depositumet. 
Leietakeren forplikter seg til å erstatte evt. Bortkommet eller skadet materiell til verdipris, uansett hendelsesforløp. 

4. Eventuelle utgifter for leietakeren på grunn av uhell, er for utleieren uvedkommende. 
5. Ved overtakelse av tilhengeren har leietakeren kontrollert at tilhengeren er i orden, særlig med hensyn til lys. 

Utleieren har ingen mulighet til å reparere feil i kontakter på leietakers kjøretøy. 
6. Det er leietakers ansvar at dens kjøretøy har forsikring/førerkort som kreves for å kjøre med tilhenger. Utleier vil 

være behjelpelig med å avklare om leietaker har førerkort som er godkjent for bruk av hengeren. Hvis leietaker 
velger å bruke hengeren uten å ha godkjent førerkort, kan ikke utleier stå ansvarlig for dette. 

7. Hengeren leies ikke ut til kjøring av løs masse som stein, grus, jord og lignende. 
8. Depositum kr 1.000,- for leie uansett periode. Egenandel kaskoskade kr 5.000,- som dekkes i helhet av leietaker. 

 
 
 
Jeg bekrefter å ha lest gjennom betingelser samt leieavtale og aksepterer herved disse: 
  
 
 
Leietaker, dato og sted:  
  
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Eventuelle anmerkninger: 
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