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Lejekontrakt for 

Autocamper Glücksmobil T745 

 

 
   

 

Campingly.dk v/Orla Nielsen udlejer herved på nedennævnte vilkår og betingelser 

(jvf. lejebetingelser) 

 

til medundertegnede lejer: 

 

 

Navn: ______________________________  Tlf. __________________ 

              

Adresse: ____________________________  Alder: ________________ 

 

Postnr./By: _________________________  Kørekort nr.: __________ 

 

 

Lejeperiode:       Fra dato: _______________  Til dato: ______________ 

 

 

Lejepris i alt:    Kr. __________________ 

 

 

 

Km stand ved hjemkomst/aflevering af autocamper _____________________ 

 

Km stand ved udlevering af autocamper  _____________________ 

 

Km forbrug i alt:    ________________ 
 

Km forbrug til afregning/betaling:  _____________________ 

 

 

Autocamperen udleveres med fuld brændstoftank og skal ligeledes returneres med 

fuld brændstoftank. 

 

 

Den aftalte leje kr.                    indbetales med 50% senest 6 uger før lejemålets start. 

Det resterende beløb indbetales senest 8 dage før lejemålets start. 

 

Desuden erlægges et depositum på kr. 6.000,- ved booking.  

 

Alle priser er incl. moms. Beløbene indsættes på reg. nr. 6110 kontonr. 9042160164. 

 

Ved annullering af kontrakten tidligere end 4 uger før lejemålets start, refunderes 50% af 

depositum og indbetalt leje. Resten beholdes som ekspeditionsgebyr og tabt lejeindtægt.  

 

Ved annullering af kontrakten mindre end 4 uger før lejemålets start, refunderes depositum  

og indbetalt leje ikke, undtagen hvis autocamperen kan genudlejes i samme periode, så 

refunderes hele det indbetalte lejebeløb samt 50% af depositum.  

 

Depositum tilbagebetales senest 21 dage efter hjemkomst, såfremt autocamperen returneres 

uden skader, og i ren og ordentlig tilstand (se betingelser). 
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Autocamperen er udstyret med: 

 
Sovepladser til 4 personer, separat toilet og brusekabine. Der er køkkenudstyr og udemøbler 

til 4 personer, kaffemaskine og TV. Der er navigation, bak-kamera og markise.  

Der er klimaanlæg, der fungerer under kørsel. Der er toiletpapir, toiletvæske, 11 kg gasflaske, 

vandslange og kiler til hjulene at holde på. 

 
Lejer erklærer at have modtaget det lejede i god og forsvarlig stand ved lejemålets begyndelse 

ved godkendelse af det udstyr, der forefindes i vognen, og er pligtig til, ved lejemålets ophør, 

at tilbagelevere det lejede, uden anden forringelse end den, der følger af normalt brug. 

 

Hvis der ved tilbageleveringen konstateres beskadigelse af det lejede, har udlejer ret til, af det 

erlagte depositum, at tilbageholde et til værdiforringelsen svarende beløb. 

 

Såfremt det lejede, eller en del af dette, ikke kan tilbageleveres ved lejemålets ophør, er 

lejeren pligtig til at erstatte det, som ikke tilbageleveres. Lejeren må ikke pantsætte, fremleje 

eller udlåne det lejede. 

 

Campingvognen er forsikret af udlejer. Selvrisiko ved skader udgør kr. 7.300,-  

i forbindelse med trafikuheld. Andet (privat) udstyr skal være forsikret af lejer. 

 

Det lejede skal tilbageleveres til aftalte tid i rengjort stand ind- og udvendigt. Toilet- og 

spildevandstank skal være tømt. I modsat fald beregnes kr. 1.000,- for dette. 

 

Udlejer kan ikke gøres erstatningspligtig, hvis vognen bliver indblandet i uheld eller tyveri, og 

som følge heraf ikke kan udleveres til aftalt tid, og anden tilsvarende vogn ikke kan udleveres. 

I tilfælde af dette, vil lejer få refunderet det indbetalte lejebeløb og depositum.   

 

Eventuelle tvistigheder skal, såfremt afgørelse ikke kan ske i mindelighed, afgøres ved udlejers 

værneting. 

 

Undertegnede lejer erklærer, at jeg ved kontraktens underskrift er myndig og har godkendt 

lejebetingelserne.  

 

Samtidig erkender jeg at have modtaget en genpart af denne kontrakt. 

 

 

 

Skjoldelev, den __________________ 

 

  

 

Lejer:__________________________                    Udlejer:____________________________ 

 

 

Lejers bankoplysninger:  

 

Reg.nr.  _______ Kontonr. _______________                     

 

 

Lejers mail: ___________________________   


