Standardvilkår og betingelser for leje
Trio Biler udlejer hermed en bil til lejer på de vilkår og betingelser, som er
anført her, og lejer accepterer med sin underskrift dette som værende det
afgørende i denne aftale.
1.

2.

3.

b)

Levering og tilbagelevering
Bilen leveres til lejer i generel god stand, og uden synlige fejl.
Enhver klage over dens tilstand må fremføres til Trio Biler
umiddelbart ved overleveringen. Lejer forpligter sig til at
tilbagelevere bilen med alle dokumenter og tilbehør i samme
stand på det sted og den dato, der er anført i aftalen. Undladelse
af at aflevere køretøjet til aftalt tid og sted falder ind under
straffelovens § 293 (tyveri af køretøjet). Afleveres bilen udenfor
udlejningskontorets åbningstid anses aflevering for sket ved
udlejningskontorets førstkommende åbningstid. Lejer er
erstatningspligtig for skader og tab som opstår indtil åbningstid.
Trio Biler forbeholder sig ret til at tage bilen i besiddelse på ethvert
tidspunkt, hvis bilen anvendes i strid med denne aftale eller dansk
lovgivning.
Ansvars-, skades- og tyveriforsikring mv.
a) Trio Biler har tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring overfor
tredjepart
b) Ved enhver skadesbegivenhed i lejeperioden er lejer
forpligtiget til over for Trio Biler at betale en selvrisiko på op
til DKK. 5.000 jf. Justitsministeriets bekendtgørelse herom.
Lejers selvrisiko gælder også ved skade påført af ukendt
modpart.
c) I tillæg til ovenstående er lejer endvidere forpligtet til at
godtgøre Trio Biler for afsavnsdage. Trio Biler opkræver
afsavnsdage med DKK 500 pr. dag, dog maksimalt DKK 15.000
(modsvarende 30 dages tabt indtjening). Afsavnsdage er
defineret som dage, hvor Trio Biler ikke kan udleje bilen som
følge af skade, forårsaget af lejer, ukendt modpart eller
grundet tyveri af bilen.
d) Punkt. 2, litra a) til c) bortfalder dog i sin helhed, hvis lejer
overtræder de for denne leje gældende betingelser, fører det
lejede køretøj på uforsvarlig/uagtsom vis, forsætligt eller
groft uagtsomt overtræder færdselsloven eller andre
lovbestemmelser. I disse tilfælde bortfalder enhver forsikring
på bilen, og lejer er erstatningspligtig for ethvert tab, Trio
Biler måtte lide.
e)
Lejer skal ved enhver skade samt tyveri straks kontakte den
afdeling af Trio Biler som bilen er udleveret fra, og udfylde en
skadesanmeldelse med alle relevante oplysninger omkring
hændelsesforløbet (inklusiv evt. modparts
registreringsnummer, identitet og dennes forsikringsselskab
samt policenummer). Hvis oplysningerne er mangelfulde i en
sådan grad, at Trio Biler må indhente oplysningerne selv, kan
dette udløse et administrationsgebyr på op til DKK 600. Hvis
Trio Biler ikke kan gennemføre krav overfor ansvarlig
modpart grundet mangelfulde oplysninger, hæfter lejer for
enhver udgift som følge heraf.
f) Tyveri og enhver skade på person eller ting, skal straks
rapporteres til Politiet og inden for 24 timer til Trio Biler. En
skadesanmeldelse skal udfyldes. Krav fra tredjepart må ikke
anerkendes. Detaljer vedrørende vidner og andre involverede
køretøjer skal fremskaffes om muligt. Lejer indvilliger i at
samarbejde med Trio Biler og Trio Bilers forsikringsselskab
ved enhver undersøgelse eller retssag. Forsikringsaftalerne er
indgået med Trio Bilers forsikringsselskab.
g) Lejer/fører(e) hæfter personligt og solidarisk for alle de i
punkt 2 nævnte betingelser.

Betalinger
Lejer skal på anfordring betale eller refundere Trio Biler summen
af:
a) Takster baseret på tid og kilometer, beregnet efter de på
lejeaftalen anførte priser eller – hvis sådanne priser ikke er
anført – efter de i den gældende tarif anførte priser og

c)

d)

e)

f)
g)

h)
i)

betingelser. Bemærk at Trio Biler ikke kan refundere et beløb,
hvis bilen afleveres tidligere end planlagt.
Alle udgifter til brændstof iberegnet Trio Bilers gebyr kr. 200
for manglende optankning og/eller alle andre standard-,
ekstra- eller diverse gældende afgifter i henhold til de på
lejeaftalen eller i den gældende tarif anførte priser.
Alle offentlige eller andre skatter (og afgifter) på lejeaftalen
eller et sådant beløb som Trio Biler måtte beregne sig som
refusion af sådanne skatter (og afgifter).
Trio Bilers omkostninger, inklusiv rimelige advokatsalærer,
påløbet ved inkasso af udeblevne betalinger fra lejer i
henhold til denne aftale.
Bøder, bod, konfiskation, retsomkostninger og andre
udgifter, hvis sådanne pålægges Trio Biler under lovmæssig
tvang med hensyn til bilens brug i den periode, hvor den er
udlejet til lejer, medmindre de skyldes fejl fra Trio Bilers side;
men denne bestemmelse skal ikke friholde lejer eller nogen
anden person for direkte ansvar overfor enhver offentlig
institution eller myndighed for personens egen ulovlige
handlemåde. Administrationsgebyr kr. 200 pålægges.
Udgifter til reparationer foretaget uden aftale med udlejer.
Skader på bilen, der ikke dækkes af dennes forsikringer,
herunder enhver beskadigelse af indtræk (fx efter
cigaretgløder) interiør og andet udstyr, punkteringer og
bortkomst af bilnøgle samt beskadigelser fremkommet ved
forkert brug (fx påfyldning af forkert brændstof eller ødelagt
kobling) og lastning samt alle Trio Bilers eventuelle
omkostninger og gebyrer som følge af denne type
skader/uheld. Ved enhver usædvanlig anvendelse (herunder
transport af husdyr) forbeholder udlejer sig ret til at fakturere
lejer for alle udgifter til rengøring og istandsættelse.
Afsavnsdage á DKK 500 pr. dag, hvor Trio Biler afventer
bilnøgle, som ikke er blevet returneret samtidig med bilen.
Såfremt lejer har booket leje bil for en given periode og
denne ikke afhentes (uden forudgående annulering),
forbeholder Trio Biler sig ret til at opkræve et gebyr på DKK
700. Gebyret dækker Trio Bilers administrationsomkostninger
og manglende mulighed for at leje bilen ud til 3. part.

4.

Skadesløsholdelse
Trio Biler kan ikke gøres ansvarlig for nogen skade påført lejer eller
tredjepart ifbm. brugen af bilen, ej heller for tab af eller skade på
lejers ejendele, der måtte være efterladt i bilen, ej heller for tab
eller gener som følge af sen levering, motorsvigt eller af andre
årsager. Lejer skal holde Trio Biler skadesløs med hensyn til ethvert
sådant krav.

5.

Betingelser for brugen
Lejer forventes at passe omhyggeligt på bilen, der ikke må
anvendes:
a) Til transport af personer eller ejendele mod betaling
b) Til fremdrift eller slæbning af noget køretøj, anhænger eller
andet
c) Til deltagelse i væddeløb, tests og øvelser eller konkurrencer
af enhver art
d) I tilfælde af, at lejer er under påvirkning af alkohol,
hallucinatoriske præparater, narkotika, medicin eller noget
andet stof, der nedsætter lejers dømmekraft eller
reaktionsevne
e) I strid med sædvane eller regulativer
f) Af personer, som ikke er påført lejekontrakten. Enhver fører
skal være forud nævnt og bemyndiget af Trio Biler. Trio Biler
kræver ligeledes en kopi af samtlige føreres kørekort.
Samtlige førere skal have haft et gyldigt kørekort i mindst 12
måneder ved lejemålets begyndelse. Der kan gælde
forskellige aldersgrænser ved udlejningen, og det kan
medføre opkrævning af et gebyr for førere under 25.

Det lejede køretøj kan være ejet af udlejers
finansieringspartner.

