Erhvervs-leasingaftale uden service
Denne aftale indeholder 6 siders leasingaftale. Derudover udleveres 1 sides leverancegodkendelse i forbindelse med
udlevering af bilen (bilag 1). Desuden udleveres et dokument med en beskrivelse af bilen. Alle beløb angivet i denne
aftale er inkl. Moms.
Mellem:
Leasinggiver:
Navn:
Binavn:
Cvr.nr.:
Adresse:
Postnr.:
E-mail:
Telefon nr.:

Smart-Drive A/S.
Smart-Drive.dk
38262173
Høegh Guldbergsgade 7
8700 Horsens
info@smart-drive.dk
21821278

Leasingtager:
Navn:
Cvr. nr.
Adresse:
Postnr:
E-mail:
Telefon nr.:

xx
xx
xx
xx
xx
xx

Ovenstående parter har d.d. indgået nedenstående ”Leasingaftale”:
A - Den leasede bil:
Mærke:
xx
Model:
xx
Stelnr.:
xx
Bil nr:
xx
Årgang:
xx
Km. tæller:
xx
B - Leasingperioden:
Leasingperioden løber fra d. xx til d. xx. Kontrakten løber således i xx mdr.
Ved ophør af leasingperioden har leasingtager hverken ret eller pligt til at købe bilen.
C - Leasingydelserne:
Den ordinære leasingydelse, eksklusiv service- og vedligeholdelsesaftale, er aftalt til kr. xx pr. måned og betales forud.
Første leasingydelse betales ved udlevering af bilen, se nærmere ang. periode nedenfor og herefter hver den 1. i
måneden. Dette beløb dækker omkostninger, afskrivninger og administration samt udlæg til registreringsafgift.
Samtidig med betaling af første ordinære leasingydelse betales en ekstraordinær 1. gangs afgift på kr. xx der bl.a.
dækker omkostninger til toldsyn, administration samt udlæg til nummerplader. Dette beløb bliver ikke tilbagebetalt ved
kontraktens ophør.
Ovenstående omkostninger betales af leasingtager efter opkrævning fra leasinggiver. I den aftalte løbetid betales der
således samlet set xx kr. til leasinggiver. Øvrige udgifter fx grøn ejerafgift og forsikring er ikke indeholdt i
leasingydelsen og skal betales af leasingtager ved siden af.
Opstartes leasingperioden før den 15. i en måned betaler leasingtager en forholdsmæssig leasing-afgift for den
resterende måned. Opstartes leasingperioden efter den 15. i en måned betaler leasingtager for resten af denne måned
samt efterfølgende måned.
Leasingtagers første leasingydelse kan således blive større eller mindre end de efterfølgende leasingydelser alt afhængig
af på hvilket tidspunkt i en måned leasingperioden starter
Depositum er aftalt til xx kr. betales ved afhentning.
Herudover er leasinggiver berettiget til at opkræve følgende gebyrer, hvis omstændighederne giver anledning hertil:
- manglende oplysninger om adresseskift kr. 200,- gebyr for opkrævning af ekstra kørte kilometer, jvnf. pkt. E kr. 200,- gebyr for ydelseshenstand jvnf. Dansk lovgivning.
- gebyr for forlængelse 400,- gebyr for udarbejdelse af ny kontrakt med samme bil og samme person 1500,- forsikringsskift og andre forsikringsmæssige ekspeditioner kr. 200,Høegh Guldbergs Gade 7 8700 Horsens
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- rykkergebyr for præmierestance/forsikring kr. 200,- gebyr for undersøgelse af forsikring eller registreringsforhold kr. 500,- gebyr for øvrige nødvendige ekspeditioner, der beror på leasingtagers forhold kr. 200,- gebyr for manglende autohjælp på bilen i tilfælde af at leasinggiver skal afhente bilen kr. 2000,- indenfor den danske
grænse og 10.000 udenfor den danske grænse.
D - Forsikring:
Det påhviler leasingtager at tegne ansvars- og kaskoforsikring.
Leasingtager har valgt at tegne forsikring hos xx. Der henvises i øvrigt til § 11 i Almindelige betingelser.
E - Maksimumkilometer:
Leasingtager må maksimalt køre xx km i den aftalte leasingperiode.
Hvis der køres færre kilometer i perioden end det maksimalt tilladte (underkørte kilometer), ydes der ingen
tilbagebetaling til leasingtager. Hvis der køres flere kilometer i perioden end det maksimalt tilladte (overkørte
kilometer) betaler leasingtager til leasinggiver kr. 2,- pr. km. Leasinggiver er berettiget til at modtage oplysning om
kørte kilometer, når bilen er til service/reparation. Leasinggiver er herudover berettiget til at kræve dokumentation for
antallet af kørte kilometer, når der er forløbet 3 måneder af leasingperioden, og herefter på ny for hver nye 6månedersperiode. Såfremt leasinggiver konstaterer overkørte kilometer, der udgør mere end 25 % af det aftalte
kilometertal forholdsmæssigt fordelt over perioden, er leasinggiver berettiget til at kræve et depositum betalt, svarende
til vederlaget for det pågældende antal overkørte kilometer. Hvis leasingtager ved leasingperiodens udløb samlet ikke
har kørt flere kilometer, end aftalt for hele perioden, frigiver leasinggiver det stillede depositum uden renter, men er i
modsat fald berettiget til at fyldestgøre sig for sit krav på overkørte kilometer i det stillede depositum.
Såfremt leasingtager bliver opmærksom på ændret kørselsbehov, kan leasingtager rette henvendelse til leasinggiver med
henblik på at få et tilbud om ændrede maksimumkilometer, ny leasingydelse m.v. Dette kræver at der laves en ny
kontrakt.
F – Service- og vedligeholdelsesaftale:
Leasinggiver og leasingtager har ikke indgået service- og vedligeholdelsesaftale.
G - Almindelige betingelser:
I øvrigt gælder efterstående almindelige betingelser for bil-leasing til erhverv i retsforholdet mellem parterne.
Almindelige betingelser for bil-leasing:
§ 1 - Anvendelsesområde
1. Disse betingelser finder anvendelse ved aftale om leasing af personbiler, indgået direkte mellem parterne.
2. Ved billeasing forstås en transaktion, ved hvilken
a. en part (leasinggiver) indgår eller overtager en aftale (leasingaftalen) med en anden part (leasingtager), efter hvilken
denne gives ret til at benytte den leasede bil (leasingbilen) mod betaling af en løbende ydelse (leasingydelse);
b. Leasingtager vælger og specificerer selv leasingbilen;
Betingelserne finder anvendelse på leasingaftaler vedrørende biler, der er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse.
§ 2 - Ejendomsret
1. Leasingbilen er leasinggivers ejendom. Leasingtager er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde
retligt over leasingbilen.
2. Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af leasingbilen, må ikke fjernes.
3. Ved registrering af leasingbilen i køretøjregistret angives leasinggiver som ejer og leasingtager som bruger.
4. Udstyr, der efter skriftlig aftale med leasinggiver indføjes i eller erstatter dele af leasingbilen, omfattes, medmindre
andet aftales skriftligt, af leasinggivers ejendomsret. Såfremt leasingtager uden skriftlig tilladelse har foretaget
indføjelser/installeret udstyr i bilen eller erstattet dele af leasingbilen, bevarer leasingtager ejendomsretten til sådant
udstyr/dele, såfremt leasingtager for egen regning retablerer bilen til originalt udseende og med originalt udstyr. I
modsat fald er leasinggiver berettiget til at overtage ejendomsretten til sådant udstyr/dele eller kræve udstyret/delene
fjernet og retablering gennemført for leasingtagers regning.
5. Leasinggiver har til enhver tid ret til at besigtige leasingbilen.
§ 3 - Brugsret
1. Føreren af leasingbilen skal have gyldigt førerbevis.
2. Leasingbilen må ikke fremlejes til tredjemand. Det er leasingtagers ansvar til stadighed at påse dette overholdt,
ligesom leasingtager erklærer sig bekendt med de skattemæssige regler i relation til enhver brug af den leasede bil.
Leasingtager har i alle tilfælde det fulde ansvar for bilen herunder, at der er forsikringsdækning for tredjemands brug af
bilen.
3. Leasingbilen må ikke permanent anvendes uden for Danmarks grænser.
4. Leasingbilen må ikke ændres, omdannes eller udskiftes.
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§ 4 - Leasingydelsen
1. Som vederlag for brugen af leasingbilen betaler leasingtager en leasingydelse, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af
leasingaftalen. I leasingydelserne er inkluderet moms samt skatter og afgifter, der pålægges leasingydelsen. Størrelsen
af leasingydelsen varierer med den til enhver tid gældende sats vedrørende moms. Vægtafgift/ejerafgift og andre
ydelser vedrørende brugen, som påhviler ejeren, betales af leasingtager eller refunderes af leasingtager, hvis de
opkræves hos leasinggiver. Tilsvarende gælder ved eventuel indførelse af nye skatter, afgifter eller ydelser vedrørende
brugen, som påhviler leasinggiver.
2. Ved forsinket betaling af leasingydelsen, af eventuel erstatning eller af andre skyldige beløb i henhold til
leasingaftalen, er leasinggiver berettiget til at opkræve morarente og rykkergebyrer i overensstemmelse med
lovgivningens regler herom.
§ 5 - Levering
1. Ved levering af leasingbilen skal leasingtager inden rimelig tid foretage en gennemgang af bilen og ved konstatering
af synlige fejl eller mangler reklamere skriftligt inden rimelig tid over for leasinggiver, jf. dog § 7, nr. 2. I forbindelse
med levering af bilen skal leasingtager endvidere returnere vedlagte ”Leverancegodkendelse” i underskrevet stand til
leasingiver. (Se bilag 1)
§ 6 - Opsigelse
1. Uanset at leasingaftalen er indgået for en længere periode, kan leasingaftalen opsiges af leasingtager med 1 måned og
2 dages varsel mod betaling af den aftalte leasingydelse i opsigelsesperioden. Opsigelsen har virkning, når den er
kommet frem til leasinggiver, og skal ske skriftligt. Erlagt ekstraordinær 1. gangsafgift tilbagebetales ikke. Overkørte
kilometer jf. leasingaftalens pkt. E opgøres forholdsmæssigt og afregnes imellem leasinggiver og leasingtager.
2. Leasingaftalen er fra leasinggivers side uopsigelig i den aftalte leasingperiode, bortset fra tilfælde af misligholdelse,
jf. § 13. I tilfælde af leasingtagers død er dødsboet berettiget til at udpege en arving, der ønsker at overtage rettigheder
og forpligtelser i henhold til leasingkontrakten. Leasinggiveren vil acceptere dette, såfremt den pågældende kan
kreditgodkendes og i øvrigt ville være blevet accepteret som leasingtager til den pågældende bil. I modsat fald
behandles dødsfaldet som en opsigelse fra leasingtagers side.
§ 7 - Leasinggivers ansvar
1. Leasingtager har inden leasingaftalens indgåelse udvalgt leasingbilen og godkendt fabrikat og specifikationer.
2. Leasinggiver hæfter over for leasingtager for mangel- og forsinkelseskrav vedrørende bilen svarende til de
ufravigelige regler herom i købeloven, som hvis leasingtager havde købt bilen hos leverandøren. Leasinggiver
transporterer herved som køber og ejer af bilen sine rettigheder over for leverandøren vedrørende sådanne krav til
leasingtager, således at leasingtager tillige kan gøre de nævnte mangel- og forsinkelseskrav gældende mod
leverandøren.
3. Leasinggiver hæfter dog under ingen omstændigheder over for leasingtager for erstatning på grund af afsavn af bilen
eller andre indirekte tab.
4. Såfremt bilen er under reparation på grund af mangler eller lignende, som leasingtager ikke bærer risikoen for jf. §
10, påvirkes leasingtagers pligt til betaling af leasingydelser ikke af leasingtagers afsavn af bilen i op til 5 hverdage.
Ved afsavn af bilen herudover, er leasinggiver, uden for de i § 10 nævnte tilfælde, forpligtet til at stille en bil til
rådighed for leasingtager, indtil afhjælpning er sket eller at reducere leasing-ydelsen svarende til afsavnsperioden ud
over 5 hverdage.
5. Vedrørende produktansvar påtager leasinggiver sig ikke yderligere forpligtelser over for leasingtager, end hvad der
følger af ufravigelig lovgivning.
6. Ophæves leasingaftalen berettiget af leasingtager på grund af mangler eller forsinkelse, tilfalder købesummen
leasinggiver, og leasingtagers pligt til at betale yderligere leasingydelser bortfalder. I dette tilfælde refunderes erlagt
ekstraordinær 1. gangs afgift til leasingtager.
7. Leasinggiver påtager sig ikke ansvar for skattemæssige konsekvenser ved leasingaftalen og anbefaler, at leasingtager
efter behov konsulterer revisor.
§ 8 - Leasingtagers ansvar
Leasingtager er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelse af leasingbilen,
overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Leasingtager bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og
ikke tilbagekaldes. Leasingtager friholder leasinggiver for ethvert ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige eller
over for private på grund af den brug, leasingtager gør af leasingbilen, herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller
tilladelse ikke er indhentet.
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§ 9 - Vedligeholdelse
Leasingtager har ikke indgået en service- og vedligeholdelsesaftale på bilen jf. bilag 1. Leasingtager står derfor selv for
al service og vedligeholdelse på bilen. Leasingtager skal for egen regning vedligeholde leasingbilen, således at den til
enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.
Leasingtager skal nøje overholde gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra
leverandøren. Ved vedligeholdelse og reparation af leasingbilen må der ikke foretages ændringer eller omdannelse af
leasingbilen. Hvis fabriksgarantien på bilen er udløbet i leasingaftalens løbetid, vil nødvendige reparationer, der ellers
ville være dækket af fabriksgarantien, blive udført for leasinggivers regning, således at konsekvenserne for leasingtager
af fabriksgarantiens udløb afhjælpes. Reparationer for leasinggivers regning, kan dog kun finde sted på leasinggivers
eget værksted. Se bilag 1.
§ 10 - Risiko
Leasingtager bærer risikoen for leasingbilens ødelæggelse, forringelse, beskadigelse eller bortkomst (herunder tyveri)
fra leveringstidspunktet og indtil leasingbilen er tilbageleveret til leasinggiver. Hvis leasingbilen ødelægges, forringes,
beskadiges eller bortkommer - uanset af hvilken årsag - skal leasingtager straks underrette leasinggiver herom. Hvis
leasingbilen kan repareres, påhviler det leasingtager for egen regning at istandsætte denne. Hvis leasingbilen ikke kan
repareres eller er bortkommet, ophører leasingaftalen, hvorefter parternes mellemværende opgøres efter reglerne i § 14.
§ 11 - Forsikring
Medmindre der indgås skriftlig aftale med leasinggiveren om, at leasinggiver tegner forsikring for leasingtagers
regning, er leasingtager forpligtet til for egen regning at tegne ansvars- og kaskoforsikring af leasingbilen og til ved
eventuelle skader at underrette leasinggiver og til at indsende skades-anmeldelse til forsikringsselskabet.
Eventuel forsikringserstatning for værdiforringelse af bilen tilkommer leasinggiver. Leasingtager er indforstået med, at
leasinggiver enten kan anmode forsikringsselskabet om at notere finansieringsdeklaration - leasing, vedrørende den
tegnede kaskoforsikring eller tegne en tillægsforsikring for den dækning, som en finansieringsdeklaration ville give.
Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver og det til enhver tid værende forsikringsselskab må udveksle alle typer
oplysninger om forsikringsforholdet, herunder CVR nr., restancer mv. til brug for administrative og kreditmæssige
formål. Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver kan overføre en evt. finansieringsdeklarationen til et nyt
forsikringsselskab, hvis leasingtager flytter forsikringen til et andet forsikringsselskab. Leasingtager er indforstået med,
at leasinggiver kan overføre en evt. finansieringsdeklaration til eventuel ny leasinggiver ifølge nærværende
leasingaftale. Uanset hvilket forsikringsselskab leasingtager vælger, er leasinggiver uden indflydelse på eller uden
ansvar for den valgte forsikring, herunder præmieberegningen, størrelse af selvrisiko, dækningsomfanget, fastsættelse af
eventuel skadeserstatning eller øvrige forsikringsforhold. Leasingtager hæfter selv for eventuel selvrisiko på den valgte
forsikring.
§ 12 - Oplysningspligt
Leasingtager skal ved ændring af bopæl straks skriftligt underrette leasinggiver.
§ 13 - Misligholdelse
Leasinggiver kan uden varsel hæve leasingaftalen, såfremt leasingtager væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge
leasingaftalen, herunder at
1. leasingtager undlader trods påkrav med 8 dages frist at betale forfaldne leasingydelser eller andre skyldige beløb,
herunder også beløb der ikke opkræves af leasinggiver, men hvor leasinggiver hæfter for leasingtagers eventuelt
manglende betaling af bl.a. vægtafgift/ejerafgift samt gentagne undladelser af at betale P-afgifter;
2. leasingtager går konkurs, og boet ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordringen indtræder i leasingaftalen
og stiller fornøden sikkerhed;
3. leasingtager standser sine betalinger og ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordringen hertil med tilsynets
godkendelse stiller fornøden sikkerhed for leasingaftalens opfyldelse;
4. leasingtager forsømmer at vedligeholde leasingbilen eller undlader at træffe fornødne foranstaltninger til behørig
reparation af den;
5. leasingtager nægter leasinggiver adgang til at besigtige leasingbilen;
6. leasingtager er i strid med § 3 pkt. 2 og fremlejer leasingbilen helt eller delvist til en anden;
7. leasingtager anvender leasingbilen i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug, eller
undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser;
8. leasingtager undlader at tegne og opretholde forsikringer i henhold til § 11;
9. leasingtager undlader at holde bilen med service- og vedligeholdelse jf. § 9;
10. leasingtager undlader at stille depositum efter pkt. E.
11. leasingtager undlader at returnere leverancegodkendelsen jf. § 5.
I de under pkt. 4-11 nævnte tilfælde kan aftalen kun hæves, såfremt leasingtager ikke senest otte dage efter at være
blevet opfordret skriftligt hertil, har bragt misligholdelsen til ophør.
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§ 14 - Erstatning
I tilfælde af leasingtagers misligholdelse af nærværende leasingaftale, herunder i tilfælde hvor
leasinggiver hæver leasingaftalen, samt i tilfælde hvor leasingaftalen i øvrigt ophører før ordinært udløb, er leasingtager
forpligtet til at betale fuld erstatning til leasinggiver for det tab, som leasinggiver lider. Såfremt leasingtager ikke har
misligholdt leasingaftalen, kan leasinggivers tab ved leasingbilens totalskade eller bortkomst dog maksimalt udgøre
leasingbilens dagsværdi med tillæg af eventuelle overkørte kilometer, forfaldne ubetalte leasingydelser samt evt. andre
forfaldne ubetalte skyldige beløb i henhold til leasingaftalen. I de tilfælde, der er omtalt i § 10, har leasinggiver dog
krav på erstatning.
Ved dagsværdi forstås bilens værdi beregnet ud fra en tilsvarende model mht. alder, stand, udstyr og kørte km.
§ 15 - Tilbagelevering
Ved leasingperiodens udløb eller ved ophør af leasingaftalen, skal leasingtager tilbagelevere leasingbilen på det sted,
hvor bilen oprindeligt er udleveret. Rettidig tilbagelevering af bilen ved leasingaftalens udløb er den sidste hverdag
inden aftalens udløb. Det præciseres således, at såfremt leasingaftalen udløber/ophører på en lør-, søn- eller helligdag,
er sidste rettidige tilbagelevering sidste hverdag forud herfor.
Leasingtager accepterer, at leasinggiver er berettiget til at opkræve en af leasinggiver beregnet forholdsmæssig
leasingydelse samt andre omkostninger herunder leasinggivers forøgede udgifter til registreringsafgift, der kan henføres
til for sen tilbagelevering af bilen. Betaling af denne forholdsmæssige leasingydelse berettiger ikke leasingtager til at
disponere over bilen efter aftalens ophør, dvs. ved udløbet af opsigelsen. Ved tilbagelevering skal bilen gennemgås af
leasingiver. Leasingtager har ret til at overvære gennemgangen og skal derfor forud for
tilbageleveringen/gennemgangen underrettes om, hvor og hvornår gennemgangen vil blive foretaget. Leasingbilen skal
ved tilbageleveringen være i en stand, der minimum svarer til, hvad der er beskrevet i vedhæftede bilag 1, der blandt
andet omhandler kilometerstand og stand i øvrigt ved leasingkontraktens begyndelse. Såfremt leasinggiver efter
tilbageleveringen af leasingbilen modtager opkrævninger vedrørende leasingtagers brug af bilen, refunderer
leasingtageren disse beløb over for leasinggiver.
Såfremt det maksimalt tilladte antal kilometer er overskredet, betaler leasingtager det herfor aftalte beløb pr. km til
leasinggiver.
§ 16 - Overdragelse af leasingaftalen
Leasinggiver er berettiget til at overdrage rettighederne, herunder ejerskabet til bilen og forpligtelserne ifølge
leasingaftalen til tredjemand, dog med respekt for leasingtagers rettigheder ifølge leasingaftalen. Såfremt rettighederne
overdrages kræver det en ny godkendelse fra skat, samt nuværende kontrakt afbrydes med skat.
§ 17 – Force Majeure
Leasinggiver er erstatningsansvarlig, hvis leasinggiver på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser
for sent eller mangelfuldt, i det omfang det er fastsat i denne kontrakt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere
ansvar, er leasinggiver ikke ansvarlig for tab, som skyldes:
- nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til
nedennævnte betingelser, uanset om det er leasinggiver selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af
systemerne,
- svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør,
borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking),
- strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af leasing-giver selv eller
leasinggivers organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten rammer dele af leasinggiver,
eller
- andre omstændigheder, som er uden for leasinggivers kontrol.
Leasinggivers ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:
- leasinggiver burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået
eller overvundet årsagen til tabet, eller - lovgivningen under alle omstændigheder gør leasinggiver ansvarlig for det
forhold, som er årsag til tabet.
Ovennævnte Force Majeure-klausul gælder også for så vidt angår leasingtagers forhold.
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Samtykkeerklæring og underskrifter
I overensstemmelse med det ovenfor under Almindelige vilkår § 11 anførte, er leasingtager
indforstået med, at Smart-Drive A/S kan tegne en tillægsforsikring for den dækning, som en
finansieringsdeklaration ville give. Leasingtager er indforstået med, at Smart-Drive A/S må udveksle og modtage alle
typer oplysninger om forsikringsforholdet, herunder CPR/CVR-nr. med det til enhver tid værende forsikringsselskab til
brug for administrative og kreditmæssige formål, herunder restancebehandling mv. Leasingtager er endvidere
indforstået med, at leasinggiver må udveksle alle oplysninger, som fremgår af denne leasingaftale, herunder CPR/CVRnr. med SKAT til brug for indregistrering af bilen, beregning af registreringsafgift m.v.
Leasingtager bekræfter hermed at have modtaget kopi af denne leasingaftale, bilag 1 samt et dokument med beskrivelse
af bilen.
Leasingtager accepterer og tiltræder vilkårene og betingelserne i denne leasingaftale.
Dato:

_____________________________
Leasinggiver: Smart-Drive A/S
Dato:

______________________________
Leasingtager

Bankoplysninger: Spar Nord, Reg. nr. 9211 Konto nr. 0350036490
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Bilag 1
Leverancegodkendelse
Nedenstående leverancegodkendelse udfyldes i forbindelse med udlevering af bilen.
Km. stand ved afhentning_________________
Antal nøgler til bilen udleveret________ stk.
Næste service dato/km _____________Næste service dato/km_____________ Næste service dato/km_____________
Gennemgang af bil vedr. mangler eller skader.
Udvendig højre side:
Forskærm___ Fordør___ Bagdør___ bagskærm___ evt. bemærkninger_______________________
Udvendig venstre side:
Forskærm___ Fordør___ Bagdør___ bagskærm___ evt. bemærkninger_______________________
Udvendig front:
Kofanger___ Hjelm___ Forrude___ evt. bemærkninger___________________________________
Udvendig bag:
Kofanger bag___ bagklap___ evt. bemærkninger_________________________________________
Indvendig:
Sæder__ Div. El___ evt. bemærkning__________________________________________________
Der er blevet taget foto af ovenstående, og leasingtager bekræfter nedenfor, at bilen er gennemgået sammen med
leasinggiver.
Nedenstående opmærksomhedspunkter er uddrag af leasingaftalen:
Leasingtager står til ansvar for:
A. At bilen bliver afleveret til service rettidigt, jf. tidspunktet ovenfor. Da der ikke er service med i denne aftale,
står leasingtager selv for service og vedligeholdelse.
B. I tilfælde af at bilen bliver stjålet eller totalskadet, hæfter leasingtager selv for eventuel selvrisiko.
Leasinggiver vil altid stå som ejer af bilen og derved få udbetalt forsikringspengene.
C. Hvis ikke lejebeløbet på bilen betales rettidigt, vil leasingkontrakten ikke kunne forlænges og den
ekstraordinære førstegangsafgift vil ikke blive tilbagebetalt til leasingtager.
D. I tilfælde, hvor bilen misligholdes og forsikringen ikke dækker, er det lejer selv, der indestår for at udbedre
skaden. Eks herpå:
Hvis motor går i stykker som følge af manglende olietjek
Hvis der køres op på en høj kant og bundstykke ødelægges
Hvis der køres i saltvand (på strand) og bilen ruster heraf
Hvis der opholder sig husdyr i bilen, der gnaver i interiør
E. At bilen holdes røgfri. Hvis der ryges i bilen, vil det medføre en ekstra regning for rengøring af bilen på kr.
2000,Leasinggiver står til ansvar for:
A. Leasingtager vil ikke blive stillet til ansvar for almindelig slitage, dette vil leasinggiver stå for.

Underskrift:

Som leasingtager:

dato:

Underskrift:

Som leasinggiver:
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dato:

