
1.  Både fører og leietager må være fylt 23 år og ha hatt gyldig førerkort i 1 år. Unntak fra denne bestemmelse kan 

bare gjøres i henhold til særskilt  avtale av utleieren. For kjøring utenfor Norge må tillatelse fra utleieren foreligge. 

Tilleggssjåfør skal godkjennes av utleier og påføres leieavtalen.   

2.  Depositum må stilles for antatt leiebeløp hvis krav stilles av utleier. Utleieren har rett til å benytte depositumet til 

dekning av leie og/eller egenandel og/eller evnt. regresskrav, jfr. punkt 3 nedenfor. 

3.  Leieren er erstatningspliktig for alle skader som oppstår i leietiden selv om skade er forårsaket av andre enn 

leieren. Ansvaret er imidlertid begrenset til den fastsatte egenandel med mindre leieren/brukeren av kjøretøyet 

skulle ha utvist grov uaktsomhet. Dersom grov uaktsomhet skulle være utvist og utleierens forsikringsselskap av 

den grunn skulle unnlate å dekke de oppståtte skader eller skulle kreve regress, har utleieren tilsvarende 

regresskrav over leieren. Leierens ansvar for betaling av egenandel reduseres i den utstrekning ansvaret blir 

dekket av andre en utleierens forsikringsselskap, f.eks. av skadevolderens forsikringsselskap. Leierens ansvar for 

egenandel bortfaller dersom leieren ved leiestart tegner selvrisikodekning. Pris på dette avtales med utleier. 

Leieren kan ikke påberope seg  en slik dekning dersom dette ikke er påført leiekontrakten. Unntatt fra 

selvrisikodekning er skader som er oppstått på grunn av grov uaktsomhet. Ved tyveri eller skade forårsaket av 

tyveri gjelder egne satser for egenandel og selvrisikodekning. Leietager skal selv politianmelde tyveri og 

tyveriskade. 

4.  Utleieren er ansvarlig for vedlikehold av bilen. Leieren plikter å sørge for kontroll og etterfylling av olje og 

kjølevæske minimum hver 1000 kilometer, samt kontroll av lufttrykk i alle hjul. Utgifter til olje og kjølevæske dekkes 

av utleieren mot dokumentasjon. Drivstoff og spylevæske er ikke inkludert i leieprisen. 

5.  Leiebilen blir levert med full drivstofftank og skal leveres slik tilbake om ikke annet er avtalt. 

6.  I leietiden og inntil bilen er levert tilbake til utleieren, bærer leieren alt ansvar for bilen og bruken av denne som 

om han var eier, derunder også parkerings- og trafikkforseelser, bomavgifter m.v. Leiebilen skal av leieren leveres 

tilbake i den stand som leieren overtok den. 

7.  Dersom parkeringsgebyr, fartsbøter, bompenger, inntauingsgebyr og andre pålegg ikke betales umiddelbart blir 

leier belastet et ekspedisjonsgebyr i tillegg til det påløpte krav.  

8.  Ved motorstopp eller skade skal utleieren omgående kontaktes for å avgjøre hvor eventuell hjelp skal rekvireres. 

Leieren kan ikke uten utleierens samtykke rekvirere eller bestille reparasjon. Vanlig starthjelp som ved f.eks. flatt 

batteri anses ikke som reparasjon. Tyveri, brann, personskade, skade på dyr skal omgående anmeldes til utleieren 

og politi. 

9.  Leieren er inneforstått med at bilen er av eldre årgang og har av den grunn større risiko for driftsstans i forhold til 

en ny bil. Det frarådes derfor å leie bilen hvis bilen skal brukes i sammenheng hvor forsinkelse ikke kan tolereres. 

10.  Leietageren er forpliktet til å overholde de vilkår og betingelser som står på leieavtalen. Leietageren må levere                                         

kjøretøyet på eller før angitte dato og tid til samme lokalitet som det ble leid, med mindre annet er avtalt. Forsinkelse 

med hensyn til tilbakelevering av bilen ut over 1 – en – time i forhold til den avtalte leietid, gir utleier krav på ett døgns 

ekstra leie i tillegg til leie for første døgn. 

 

 

 

 

 

Sted, Dato                            Utleier                                          Leietaker 
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