A Privatlejeaftale – Elcykel

Den lejede cykel:
Ordrenummer:
Mærke:
Model:
Farve:
Stelnr:

B Lejeperioden:
Lejeperioden er aftalt til 42 måneder fra Elcyklens første købsdato.
Ophør: Herefter kan cyklen købes for scrapværdien ___
Ved lejeaftalens ophør har lejer ikke pligt til at købe cyklen.
Lejer har ret til at træde ud af aftalen efter forløbet af de første tre måneder med 1 måneds varsel til
udgangen af en måned eller på et hvert tidspunkt efter de første tre måneder
Hvis Elcyklen afleveres før udløbet af lejeperioden skal cyklen gennemgå et tjek for at se om Elcyklen
fremstår i rimelig stand i forhold til alder og slid.
C Lejeydelserne:
Den ordinære lejeydelse er kr. 699,- de første tre måneder. Herefter kr. ____ pr. måned. Ydelsen erlægges
månedsvis forud, og første lejeydelse erlægges ved Elcyklens levering.
Lejeydelsen indeholder:
- service og vedligeholdesaftale
Gebyrer:
Stiftelsesomkostninger m.v. kr. 0,I den aftalte lejeperiode betales der samlet kr. ______
D. Forsikring
Den lejede cykel skal være forsikret.
Det påhviler lejer at fremvise dokumentation for gyldig forsikring –

Ellers kan cyklen forsikres hos udlejer for kr. ____ . Eventuel forsikringsydelse betales sammen med ydelsen
for selve Elcyklen. Der er altid en selvrisiko på 2999,E Service og vedligeholdesaftale
Lejer og udlejer har indgået service og vedligeholdelsesaftale som en integreret og fast del af lejeaftalen.
Lejer har pligt til at overholde gældende forskrifter for udførelse af serviceeftersyn som angivet i
medfølgende servicekalender. Såfremt disse forskrifter ikke overholdes pålægges lejer et gebyr på kr. 500,Almindelige betingelser for leje af cykler til private
§ 1 Anvendelsområde:
1. Disse betingelser finder anvendelse ved aftale om leje af elcykler, formidlet og/eller etableret
gennem en cykelhandler, eller indgået direkte mellem parterne.
2. Ved Elcykelleje forstås en transaktion, ved hvilken
A. En part (lejegiver) indgår en aftale (lejeaftalen) med en anden part (lejer), efter hvilken denne
gives ret til at benytte den lejede Elcykel mod betaling af løbende ydelser.
B. Lejer erhverver Elcyklen ifølge aftale (lejeaftalen) med cykelhandleren, som er bekendt med, at
der er eller vil blive indgået en lejeaftale eller selv har indgået denne.
C. Lejer vælger og specificerer selv Elcyklen.
Betingelserne finder anvendelse på lejeaftaler vedrørende Elcykler, der er bestemt til privat anvendelse.
§ 2 Ejendomsret:
1. Elcyklen er udlejers ejendom. Lejer er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde
retligt at råde over Elcyklen.
2. Stelnummer, der tjener til identifikation af Elcyklen må ikke fjernes.
3. Evt. ekstraudstyr der efter skriftlig aftale med lejer indføjes i kontrakten er ligeledes udlejers
ejendom med mindre andet aftales.
4. Udlejer har til en hver tid ret til at besigtige Elcyklen.
§ 3 Brugsret:
1. Elcyklen må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand. Den rent lejlighedsvise
overladelse af brugen er ikke omfattet af dette forbud.
2. Lejecyklen må ikke permanent anvendes uden for Danmarks grænser.
3. Elcyklen må ikke ændres eller omdannes.
§ 4 Lejeydelsen:
1. Som vederlag for brugen af Elcyklen betaler lejer en lejeydelse som fremgår af lejeaftalen. I
lejeydelsen er inkluderet moms samt skatter og afgifter.
2. Ved forsinket betaling af lejeydelsen, af evt. erstatning eller af andre skyldige beløb i henhold til
lejeaftalen er udlejer berettiget til at opkræve morarente og rykkergebyrer i overensstemmelse
med lovgivningens regler herfor.

§ 5 Levering
1. Ved udlevering af Elcyklen skal lejer foretage en gennemgang af Elcyklen og ved konstatering af
synlige fejl eller mangler reklamere indenfor rimelig tid overfor Udlejer.
§ 6 Opsigelse
1. Uanset af lejeaftalen er indgået for 39 måneder kan aftalen efter 3 måneder opsiges af lejer med en
måneds varsel til udgangen af en måned, mod betaling af den aftalte leje i opsigelseperioden.
2. Lejeaftalen er uopsigelig fra udlejer side, medmindre der foreligger tilfælde af misligholdelse.
§ 7 Udlejers ansvar:
1. Udlejer hæfter overfor lejer for mangels- og forsinkelskrav vedrørende Elcyklen svarende til de
ufravigelige regler herom i Købeloven.
2. Vedrørende produktansvar påtager udlejer sig ikke yderligere ansvar end hvad der følger af
ufravigelig lovgivning.
3. Hvis udlejer tilbyder omlevering inden rimelig tid, er lejer dog pligtig til at acceptere dette og er i så
fald afskåret fra at opsige lejeaftalen.
§ 8 Lejers ansvar
Lejer er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter der gælder for benyttelse af Elcyklen
overholdes. Lejer friholder udlejer for et hvert ansvar, denne måtte ifalde overfor det offentlige eller
private på grund af dennes brug af Elcyklen.
§ 9 Vedligeholdelse
Denne service og vedligeholdelsesaftale er indgået som en integreret del af aftalen mellem parterne.
Service og vedligeholdelseseftersyn skal udføres hos udlejer. Service udføres efter udleveret skema og lejer
indkaldes hertil af udlejer.
Lejer hæfter for ødelæggelse af batteri og andre dele på Elcyklen som følge af grov misligholdelse. Lejer
hæfter endvidere for værdiforringelse på grund af misligholdelse af serviceeftersyn eller anden brug af
Elcyklerne som anses for usædvanlig.
Følgende ydelser er ikke omfattet af aftalen:
1. Transport i forbindelse med serviceeftersyn.
2. Hvis batteriet er løbet tør grundet lejers egen fejl.
§ 10 Risiko
Lejer bærer ansvaret for Elcyklens ødelæggelse, forringelse, beskadigelse (herunder tyveri) fra
leveringstidspunktet til Elcyklen er tilbageleveret eller lejeperioden er udløbet.
Hvis Elcyklen ødelægges, forringes eller beskadiges, uanset af hvilken årsag, skal udlejer straks meddeles
herom.

Hvis Elcyklen kan repareres påhviler det lejer for egen regning at istandsætte denne hos udlejer, i det
omfang reparation ikke er omfattet af service og vedligeholdelsesaftalen.
§ 11 Forsikring
Lejer er forpligtet til at holde Elcyklen behørigt forsikret, medmindre der er indgået forsikringsaftale
gennem udlejer.
Eventuelle forsikringsudbetalinger som følge af skade eller lignende tilfalder udlejer.
§ 12 Oplysningspligt
Lejer skal ved ændring af bopæl straks oplyse udlejer herom.
§ 13 Misligholdelse
Udlejer kan uden varsel hæve lejeaftalen, såfremt lejer væsentligt misligholder sine forpligtelse ifølge af
lejeaftalen, herunder at:
1. Lejer misligholder Elcyklen eller undlader at træffe fornødne foranstaltninger til behørig reparation
af denne.
2. Lejer nægter udlejer adgang til at besigtige Elcyklen
3. Lejer i strid med §3punkt 2 overlader brugen af Elcyklen til en anden.
4. Lejer på trods af påkrav med 8 dages frist undlader at betale lejeydelser eller andre ydelser som
aftalen omhandler.
5. I tilfælde af lejer konkurs eller betalingsstandsning.
6. Lejer misligholder service og vedligeholdelsesaftalen med udlejer.
§ 14 Erstatning
I tilfælde af misligholdelse af nærværende aftale er udlejer berettiget til at kræve erstatning for de tab han
har lidt som følge af lejers adfærd.
§ 15 Tilbagelevering
Ved tilbagelevering før lejeaftalens udløb skal Elcyklen gennemgås af begge parter.
Efter gennemgang udarbejdes en opgørelse til lejer såfremt Elcyklen er i ringere stand end almindelig brug
foreskriver eller at denne er beskadiget.
§ 16 Force majeure
Udlejer kan ikke holdes ansvarlig for Force Majeuer
Udlejer er ikke ansvarlig for tab som skyldes:
1. Nedbrud eller manglende adgang til IT systemer
2. Strejke. Lockout, boykot eller blokade

3. Svigt i strømforsyningen eller telekommunikation, lovindgreb, naturkatastrofer, krig, oprør,
sabotage, terror eller hærværk.
4. Andre omstændigheder der er uden for udlejer kontrol.
Lejer ansvarsfrihed gælder ikke hvis
1. Lejer burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde
have undgået eller overvundet årsagen hertil
2. Lovgivningen under alle omstændigheder gør lejer ansvarlig for det forhold som er årsag til tabet.
Samtykkeerklæring og underskrifter
Lejer bekræfter hermed at have modtaget en kopi af denne lejeaftale.
Lejer accepterer og tiltræder vilkårene og betingelserne i denne lejeaftale og anmoder lejer om at hjemtage
og klargøre Elcyklen
Lejer er oplyst at der ikke er fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven for denne privatlejeaftale. Lejer er
særligt opmærksom på de individuelle oplysninger afgivet overfor under Litra A-F fremhævet med fed
skrift.
Oplyste personlige oplysninger til udlejer, er afgivet på tro og love, og jeg/vi er indforstået med at Dania
Bikes kan afslå ansøgning eller tilbagekalde/annullere en bevilget aftale , såfremt jeg/vi har afgivet urigtige
oplysninger eller ikke indsender kopi af aftalt dokumentation for mine/vore indtægts og øvrige økonomiske
forhold.
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