LEIEVILKÅR VED LEIE AV MASKINER, UTSTYR M.M. FRA ELPROS AS (01.05.2020)
1.
FORMÅL
Denne avtale regulerer betingelser ved leie av maskiner, utstyr m.m. fra Elpros AS.
2.
BEREGNING AV LEIEN
Leietiden løper fra og med den dag det utleide utstyr sendes fra Elpros AS, eller fra den tid henting er avtalt. Det beregnes nytt
døgn for hver påbegynte 24 timer. Leietiden beregnes pr. kalenderdag (7 dager pr. uke). Inngått avtale/endring av avtalt leieperiode
kan gjøres med 3 dagers varsel.
3.
TRANSPORT
Leietaker skal betale alle kostnader vedr. transport, lasting og lossing. I de tilfellene Elpros AS ivaretar uttransport, faktureres kunde
iht. gjeldende rater og timesatser. Utstyr skal oppbevares/festes forsvarlig under transport.
4.
REKLAMASJON
Elpros sørger for at leieobjektet ved utlevering fra lager er i driftsklar stand. Dersom det leverte utstyr avviker fra det som er avtalt,
skal leietager straks underrette Elpros AS, som på sin side kan ta utstyr i retur. Eventuelle feil eller mangler skal meldes til Elpros
umiddelbart etter at utstyr tas i bruk. Hvis så ikke er skjedd, anses leieobjektet for å være feilfritt ved utlevering.
5.
DRIFTSSTANS
Dersom driftsstopp/-feil inntreffer i leieperioden, plikter leier uten opphold å varsle utleier om det inntrufne. Leier må ikke fortsette
å bruke maskinen(e) dersom det er grunn til å tro at fortsatt bruk vil medføre skade, eventuelt forverre inntruffet skade. Utleiers
ansvar ved driftsstopp/-feil begrenser seg til å kompensere leier med lån av tilsvarende utstyr dersom dette finnes hos utleier.
6.
RENGJØRING
Ved tilbakelevering skal leieobjektet være rengjort og i samme stand som ved utlevering med unntak av normal slitasje. I tilfeller
der rengjøring ikke er foretatt belastes dette leietaker.
7.
FAKTURERING – BETALINGSBETINGELSER
Fakturaer forfaller til betaling 10 dager fra fakturadato. Leie/kostnader faktureres i samsvar med den til enhver tid gjeldende pris.
8.
VEDLIKEHOLD I LEIEPERIODEN
Leietaker skal sørge for forsvarlig vedlikehold av leieobjektet. Drivstoff og smøremidler bekostes av leietaker. Reparasjon eller
utbedring skal ikke utføres uten Elpros sin godkjennelse.
9.
ANSVAR FOR UTSTYR
Risiko og ansvar for utstyret beror hos leietageren fra dette forlater Elpros AS lokaler til dette er returnert. Dersom Elpros ivaretar
transport overdras risikoen først ved utleveringssted.
10. EGENANDEL/FORSIKRING
For skader må leietageren betale en egenandel på inntil kr. 15.000,-. Unntatt er utstyr under kr. 15.000,- i innkjøpspris, der
egenandelen er inntil kr. 5.000,-. Dersom skade anses å være forårsaket av feil og/eller uforsiktigbruk bruk, kan leietager bli belastet
fullt ut for evt. reparasjoner.
11. ERSTATNING
Utstyr som tapes eller totalskades under leietiden skal erstattes av leietaker. Elpros er ikke ansvarlig for skade leietaker påfører seg
selv eller andre, herunder også skade på gjenstander, følgeskade og inntektstap.
12. FREMLEIE
Leietageren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre.
13. BRUK AV UTSTYRET
Leieobjektet skal utelukkende brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold det er beregnet for. Leietageren plikter
å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, og således har den nødvendige
ferdighet for å behandle utstyret korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Leietageren plikter å sette seg inn i alle
forhold rundt utstyrets bruk. Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides. Leietageren plikter videre å påse at utstyret beskyttes
mot uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning.
14. ANSVARSBEGRENSNING
Leieren er ansvarlig for alle skader og tap, herunder person-, tings- og formueskader, samt følgeskader og indirekte tap som er
påført leieren, dennes ansatte, brukeren av utstyret eller tredjemann i forbindelse med leieobjektets transport, plassering eller
bruk (inklusive evt. driftsforstyrrelser). Elpros AS kan ikke gjøres ansvarlig for slike skader som nevnt med mindre Elpros AS sitt
personell har voldt skaden forsettlig, eller selskapet som sådan har opptrådt grovt uaktsomt. Elpros AS er under enhver
omstendighet ikke ansvarlig for indirekte tap. Elpros AS innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiller leietagerens behov.
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