
Smart for two - Leie vilkår:

Leietaker må fremvise gyldig førerkort klasse B. Leietaker og fører må være samme 
person og det er ikke tillatt med fremleie. Leietaker er ansvarlig for kjøretøyet i hele 
leieperioden.

Leietaker må vise omhu og bruke kjøretøyet i samsvar med trafikk-lovene til enhver tid.

Ved trafikkuhell eller tyveri, skal politiet eller medisinsk hjelp kontaktes umiddelbart før 
utleier kontaktes.

Ved avhenting reservers et beløp på kr 2000 på leietakers kredittkort. Ved skadefri 
innlevering avregnes leien i henhold til prislisten og resterende beløp tilbakeføres. 
Kredittkort informasjon lagres som sikkerhet.

Leietaker er ansvarlig å sørge for at det er tilstrekkelig med strøm på batteriet i kjøretøyet 
for å kunne returnere til Haraldshaugen Camping. Vi anbefaler der det er mulig å koble 
bilen til lading når den parkeres. 

Skulle leietaker mot formodning gå tom for strøm og ikke kunne returnere til 
Haraldshaugen Camping, skal vei-hjelp kontaktes. Leietaker blir belastet kostnader for 
tauing i henhold til vei-hjelp selskapets satser + kr 200.

Skulle drift stans oppstå som følge av force majeure eller av annen teknisk årsak som ikke 
er leietakers eller utleiers skyld, dekker vi vei hjelp og refunderer leiebeløpet.

Parkeringsbøter, fartsbøter eller andre avgifter som blir påført under leieperioden skal 
betales av leietaker. Leietaker er pliktig til å opplyse om bøter ved innlevering. Ved 
unnlatelse av dette vil det i tillegg til bøtene bli lagt til et behandlingsgebyr pålydende kr 
300.

Kjøretøyets tilstand:
Kjøretøyet er blitt vedlikeholdt i samsvar med produsentens anbefalte standarder og vil 
være trafikksikker ved avhenting.

Hva om kjøretøyet er skadet?
Enhver eksisterende skade, utenom ubetydelig skade vil være avbildet i skade-mappen 
som befinner seg inne i bilen ved utlevering.

Hva er en ubetydelig skade?
Du må ikke rapportere ubetydelige skader på våre kjøretøy, og vi vil ikke belaste deg for 
dem heller. Med ubetydelige skader mener vi:
- Skrapemerker: mindre enn 25mm lange eller hvilken som helst lengde hvis de ikke har 

brutt overflaten på malingen.
- bulker: mindre enn 25mm i diameter som ikke har slått sprekker i malingen.
- steinsprut merker: mindre enn 3mm i diameter og uten noen bulk fordypning.
- hjul: slitasje uten sprekker eller hull.
- setetrekk: skader mindre enn 3mm i diameter.
- tepper: skade mindre enn 10mm i diameter
- interiør: flekker eller merker som kan rengjøres eller pusses bort ved hjelp av vår 

standard rengjørings prosedyre.
Du trenger ikke gi oss beskjed om noe av dette og du vil ikke bli belastet for dem.



Inspisering av kjøretøyet:
Når du avhenter kjøretøyet skal du inspisere det. Hvis det foreligger noen skade, utover 
ubetydelig skade, må du sørge for at dette blir registrert i skade-mappen som er i 
kjøretøyet.

Hva du trenger å gjøre:
Det er i din egen interesse at du tar deg tid til å sjekke kjøretøyet når du avhenter det. Hvis 
du finner skade som ikke allerede er oppgitt i skade-mappen (ut over ubetydelig skade), 
må du informere oss om dette før du kjører avgårde.

Når kjøretøyet blir levert:
Det er ditt ansvar å inspisere kjøretøyet ved retur og eventuelt rapportere mangler og 
skader som kan ha oppstått. Vi går også gjennom og kontrollerer kjøretøyet etter 
innlevering ved første ledige mulighet og vil dokumentere eventuelle mangler og skader (ut 
over ubetydelig skade).

Ved skade/mangler:
Leietaker må selv dekke reparasjoner og utbedringer forårsaket i leieperioden. Kostnad på 
reparasjon og utbedring skal utføres på beste og rimeligste måte av godkjent forhandler. 
All reparasjon og utbedringer blir behandlet av Haraldshaugen Camping AS, leietaker skal 
ikke under noen omstendigheter forsøke å reparere selv eller levere inn til verksted uten 
samtykke fra oss. Ved store og omfattende skader vil forsikringsselskap kontaktes og takst 
vil bli utført fagmessig av utnevnt person fra forsikringsselskap. 

Andre omstendigheter:
Ved uakseptabel opptreden eller mistanke om at leietaker og sjåfør er påvirket av alkohol 
eller rusmidler vil vi kunne nekte utleie.


