
        

 
                                  

Altileie Kongsberg DA 
Mosebekkveien 4 
3618 Skollenborg 
Tlf.: 920 84 440 
www.altileie.no

Leievilkår for løsøre 

 
1. Depositum: 
Depositum kr. 0,-.

2. Leieperiode: 
Tidsrommet for leie perioden er beskrevet i leiekontrakten med dato og klokkeslett. Disse tidspunkter må overholdes, da utstyret er 
utleid til ny kunde som venter. Skulle det være ønske om å utvide leieperioden, ta straks kontakt med oss. Dersom vi har ledig 
utstyr vil vi kunne hjelpe Dem. Er den avtalte leieperioden utgått, og vi ikke når leietaker, krever vår forsikring at vi politianmelder 
leietaker for underslag av utstyret.  

3. Oppsigelse av leieforhold:  
Kontrakt ved døgn og helgeleie, 2 døgn oppsigelse. Kontrakt ved ukeleie, 4 døgn oppsigelse. Ved langtidsleie, mer enn 1 måned, 
brukes kontraktens ordlyd (avtalt varighet), som forhandling. Ved oppsigelse menes at leietaker blir belastet med leie for den 
aktuelle oppsigelsestid: Grunnpris pr. døgn Kr 100,-. 
Ved pakkepris legges avtalte pris til grunn. Får utleier ny utleie på utstyret, skal dette tas hensyn til.  

4. Rengjøring:  
Utstyret utleveres klargjort og vasket, og skal returneres slik den var ved utlevering. 

5. Skader: 
Noe av utleie-utstyret vårt har skader/hakk/bulker. Disse skadene blir du som kunde gjort oppmerksom på av oss ved utlevering av 
utstyret. Tips! Se nøye over utstyret sammen med oss før du forlater området.  

6. Ved forvoldt skade på utstyr: 
Ved skade på utstyr må det erstattes i forhold til skadens omfang. Ved totalskade på utstyr må det påregnes full erstattning. Ved 
”feilbruk” står leietaker 100 % økonomisk ansvarlig for kostnader ved reparasjon. 

7. Egenandeler ved brann/tyveri: 
Utstyret er brann- og tyveriforsikret. Egenandel ved skade er begrenset oppad til kr. 10.000,-. 
Terra Forsikring AS er vårt forsikringsselskap. 

8. Innlevering: 
Ved innlevering av utstyr blir det/den sammen gjennomgått av partene. Den sjekkes med henblikk på følgende stikkord: Skader på 
utstyr, defekter, rengjøring osv.  

9. Innleveringstidsfrister: 
Innleveres utstyret, uansett årsak, på tidspunkt seinere enn det som er avtalt i leiekontrakt, gjelder følgende: 
Overskrides døgn, helg eller ukeleien med mer enn 59 minutter, belastes hvert nye døgn.  
Tips: Ta kontakt med Altileie Kongsberg DA i god tid før en evt. forsinkelse av innlevering. Vi har da muligheten til å gjøre en 
gunstig avtale for begge parter. 
Leietaker plikter å tilpasse seg våre åpningstider, også åpningstider som avviker fra det "normale", dvs. dager før helligdager og 
bevegelige helligdager som jul, nyttår og påske.  

10. Ansvar/motkrav/interesse: 
Leietaker er ansvarlig for handlinger utført med utstyret i leieperioden. Leietaker kan ikke fremsette motkrav mot utleier, dvs. 
kostnader/ulemper leietaker er blitt påført pga uhell/ulykker eller feil med utstyret med mindre kravet er erkjent av ham, eller er 
rettskraftig ved dom eller forlik. Leietaker kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre, eller foreta 
rettslige disposisjoner over utstyret. Leietaker plikter å ivareta "utstyrets beste interesser" i leietidsrommet. Det er kun leietaker 
som kan påvirke utstyrets "risikoutsettelse" hvor man plasserer utstyret med hensyn til risiko for tyveri osv, og på hvilket 
underlag/gulv/stativ utstyret plasseres med hensyn til risiko for f.eks. fallskader. Ved behov for bytte av defekte lyspærer, skruer, 
slanger, kabler eller lignende kjøpes dette av leietaker. 
Tips: Husk å ta vare på kvittering slik at vi kan refundere Deres utlegg. Skulle noe være uklart, ta straks kontakt med Altileie 
Kongsberg DA på telefon 920 84 440 eller 975 70 478.  

Alle priser i oppgitt i disse leievilkår er inkl. mva! 

http://www.altileie.no/

