SALGS- OG HANDELSBETINGELSER FOR SPRØJTESPARTEL.DK
1.

LEJERS FORPLIGTELSER OG ANSVAR
1.1 Lejeren har modtaget traileren og spartelanlægget samt andet materiel i rengjort, driftsklar og
lovlig stand og erkender at være ansvarlig for korrekt vedligeholdelse jf. brugsanvisningen
monteret i traileren. Sprøjtespartel.dk ApS har ansvaret for at lovpligtige eftersyn overholdes.
1.2 For alt materiel, der udlejes, regnes lejemålets begyndelse fra og med den dag det lejede
udleveres af Sprøjtespartel.dk ApS, til og med den dag det lejede materiel afleveres på
Sprøjtespartel.dk ApS´ Pick-up point i den by, hvor de pågældende blev lejet. Den daglige lejeafgift
beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Materiellet skal
være leveret tilbage inden kl. 17.00, hvis der ikke skal ske beregning for den pågældende dag.
Perioder, hvor lejer er forhindret i at anvende materiellet som følge af f.eks. strejke, lockout,
vejrlig mv., fragår ikke i beregning af lejeperioden.
1.3 Så længe lejemålet varer, bærer lejer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel, herunder
at forsikring er tegnet jf. punktet forsikring. Lejer påtager sig ansvaret for, at det lejede materiel
anvendes under hensyntagen til foreskreven ydeevne og sikkerhedsforskrifter. Lejer har det fulde
ansvar for at nødvendigt dimensioneret el er korrekt udført, at de er ført frem til aftalte
tilslutningssteder, og at tilsyn med disse sker i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning.
Byggepladsinstallationer skal udføres med tilstrækkelig effekt og ifølge
stærkstrømsbekendtgørelse. Udgiften hertil er Sprøjtespartel.dk ApS uvedkommende. Fremleje
eller udlån til tredjemand må ikke finde sted, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2.

SPARTELMASSE
Kunden hæfter for ethvert nedbrud på udstyret som skyldes udefrakommende produkter.
SS kan ikke gøres ansvarlig for spartelmasse der hældes i karet og dennes
produktionskvalitet. Ligeledes kan SS ikke hæfte for fejlproduktioner fra de forskellige
producenter af spartelmasse. Kunden vil til enhver tid blive opkrævet
reparationsomkostningen samt en dagsleje på 999 kr. pr dag, hvor trailerløsningen ikke er
anvendeligt for udlejning. Eventuelle modkrav skal rettes mod leverandøren eller
producenten hvor spartelproduktet er anskaffet fra og SS er behjælpelig med
dokumentationsmateriale til modkravet.

3.

EJERSKAB
3.1 Trailerens respektive ejer har en leasingaftale igennem et leasingselskab f.eks. via Nykredit
Leasing A/S eller Ikano bank A/S. Såfremt aftalen mellem Leasingtager og leasingselskab måtte
ophøre, er lejer indforstået med, efter skriftlig meddelelse fra leasingselskabet, at returnere den
lejet genstand. Sprøjtespartel.dk ApS vil efterfølgende forsøge at finde et tilsvarende produkt til
lejeren i restperioden såfremt dette ønskes.

4.

FORSIKRING
4.1 Lejeren er forsikret ved en almindelig maskinforsikringspolice samt trailerforsikringspolice.
Lejeren forpligtes af nævnte police, hvis forsikringsbetingelser han i øvrigt accepterer. Lejeren
accepterer endvidere at han skal beskytte kundens og dennes forsikringsselskabs interesser i
tilfælde af skade inden for denne kontrakts gyldighedstid:
a) At skaffe registreringsnummer, navn, adresse samt evt. fotos fra skadestedet af de implicerede
parter samt eventuelle vidner.
b) Ikke at anerkende ansvar eller skyld.
c) Ikke at forlade traileren etc. uden at der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til
beskyttelse, samt endvidere at give en udførlig beskrivelse af uheldet med situationsrids etc. på en
skadeanmeldelse, som efterfølgende afleveres til udlejer.
d) kontakte det nærmeste Pick-up point pr. mail/telefon - selv i tilfælde af småskader.
e) omgående underrette politiet dersom en anden parts skyld skal fastslåes eller hvis der er tale
om personskade.
Forsikringen dækker dog kun kasko og ansvar. Forsikringen dækker ikke tyveri eller skade af lejers
ejendele/egne genstande.

1.4 Lejeren forpligter sig til at aflevere traileren og spartelanlægget tillige med alt tilbehør (dæk,
værktøj, udstyr i øvrigt) til det Pick-up point i den by, hvor de pågældende blev lejet. Afleveres
traileren etc. ikke til det aftalte tidspunkt, vil lejer være erstatningsansvarlig for skader og tab, som
opstår i perioden indtil traileren etc. afleveres. Undladelse af aflevering af trailer etc. til aftalt tid,
eller ved manglende betaling, falder ind under straffelovens § 293.
1.5 Lejeren erklærer ved modtagelsen af traileren etc. at have undersøgt bremser og lygter, og at
disse er i forsikringsmæssig stand indenfor gældende bestemmelser. Ved hændelige uheld f.eks.
punktering, hvor der rekvireres hjælp, sker dette for kundens regning.
1.6 Lejeren undersøger ved afhentningen/leveringen, alle serviceydelser. Hvis lejeren opdager en
fejl eller mangel, som lejeren ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til
Sprøjtespartel.dk ApS. Hvis en fejl eller mangel, som lejeren har opdaget eller burde have opdaget,
ikke straks meddeles skriftligt til Sprøjtespartel.dk ApS, kan den ikke senere gøres gældende.

4.2 Traileren skal altid holdes aflåst. Under og efter transport ved låsen til anhængertrækket samt
låsen på trailerdørene. Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af
Sprøjtespartel.dk ApS. Uden forud indhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til transport,
slæbning, værkstedsregninger o.lign. ikke blive refunderet. Man skal kunne referere til Pick-up
pointet samt navnet på den person, man har talt med.

1.7 Lejeren har ansvaret for at gennemgå sprøjteslangen for synlige fejl og defekter som
kan være påført denne uden SS´s vidende. Såfremt der er fejl eller defekter må maskinen
ikke startes, og SS skal omgående adviseres.

4.3 Tilføjelser af eller ændringer i nærværende kontrakts bestemmelser er ugyldige medmindre de
er aftalt skriftligt.

1.8 Traileren må ikke benyttes til transport af andre effekter etc., end dem som er leveret af
Sprøjtespartel.dk.
1.9 Lejer bærer alene ansvaret for sig selv, egne ansatte, 3. person, med hensyn til skader, der ikke
skyldes fejl eller mangler, for hvilke Sprøjtespartel.dk ApS har ansvar og risiko. Herunder bærer
lejer ansvaret for skader på ting, personer og materiel, som følge af de forhold i øvrigt, hvorunder
materiellet skal anvendes. Lejer bærer alene risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens
tilkørselsveje, installationer m.v. Såfremt Sprøjtespartel.dk ApS måtte blive pålagt ansvar over for
3. person, er lejer forpligtet til at holde Sprøjtespartel.dk ApS skadesløs for ethvert ansvar, som
går ud over det, lejer i henhold til nærværende lejebetingelser kunne gøre gældende mod
Sprøjtespartel.dk ApS, herunder sagsomkostninger mv., svarende til de af Sprøjtespartel.dk ApS
afholdte omkostninger. Lejer må ikke ændre på eller ombygge den lejede trailer samt materiel,
herunder fjerne fastgørelser, konsoller m.m. Lejer er i lejeperioden pligtig til at foretage
sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af materiellet, oliesmørelse af stempel,
løbende rengøring etc. Lejer betaler for evt. slutrengøring hvis ikke dette er tilkøbt ved påtegning
af denne kontrakts side 1. Lejer afholder alle udgifter til materiellets drift, herunder brændstof, el
og lignende.

4.4 Traileren etc. må kun køres i Danmark.
5.

5.2 Lejeren kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Sprøjtespartel.dk ApS´
skriftlige accept.
6.

BETALINGSBETINGELSER
6.1 Udlejers betalingsbetingelser er netto kontant ved betaling med kort og netto 14 dage ved
betaling via faktura.
I tilfælde af for sen betaling beregner udlejer rente pr. påbegyndt måned med 2 %.
Udlejer beregner endvidere rykkergebyr, som pt. udgør kr. 100,00 pr. fremsendt rykker samt et EU
kompensationsgebyr på kr. 329,00.

7.

SUPPORT
7.1 Til supportordningen er tilknyttet følgende telefonnummer: 70 70 70 89.

1.10 Der må kun anvendes de af Sprøjtespartel.dk ApS udleverede smøremidler. Reparationer på
Sprøjtespartel.dk ApS´ materiel må kun udføres af Sprøjtespartel.dk ApS eller en af
Sprøjtespartel.dk ApS, anvist reparatør og kun efter forudgående aftale.
1.11 Lejeren anerkender udtrykkelig sit personlige ansvar for på begæring, til udlejeren at betale:
a)
De på skrift, aftalte satser for udlejning og salg.
b)
Gebyr for serviceudkald, levering/afhentning samt afregning af km til nærmeste Pick-up
point, såfremt kundens skriftlige samtykke ikke foreligger.
c)
Kundens udgifter til reparation af skader på traileren etc., samt evt. følgeskade opstået ved
forsæt, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af lejer, hvis der imod reglerne
har været røget i traileren, eller det afleveres i særlig beskidt eller snavset tilstand kan
Sprøjtespartel.dk ApS opkræve lejeren et gebyr for ekstra rengøring uanset evt. tilkøbte
ydelser.
d)
Kundens udgifter til reparation efter kollision- eller anden skade på traileren etc. og ved
tyveri samt ved fremskaffelse af ekstra nøgle, hvis originalnøgle mistes. Er traileren etc.
ført i overensstemmelse med samtlige
betingelser i denne kontrakt, udgør de maksimale beløb pr. skade: En selvrisiko fastsat af
udlejeren på KR. 8.000,00 samt afsavn pr. dag som følger: KR. 1.200,00. Der kan opkræves
op til 30 dages afsavn. Ovennævnte beløb vil ikke blive gjort gældende, hvis lejeren på
forhånd har tegnet selvrisikoforsikring. Forsikringen dækker kasko, ansvar og tyveri.
Forsikringen dækker ikke tyveri eller skade af lejers ejendele/egne genstande.
e)

f)

g)

Hvis originalnøglerne bortkommer, og traileren etc. bliver stjålet, vil lejeren blive opkrævet
selvrisiko i henhold til punkt 4 d og side 1. Lejer skal straks informere Sprøjtespartel.dk ApS
når lejer er blevet opmærksom på, at nøglen er væk. Nøglen
skal til enhver tid opbevares forsvarligt. Ved grov uagtsomhed vil lejer blive gjort ansvarlig
for Sprøjtespartel.dk ApS tab.
I tilfælde af at traileren etc. afleveres udenfor åbningstid, eller der konstateres nye skader
under klargøring, som lejer ikke har informeret udlejer omkring, vil udlejer kontakte lejer
med bl.a. billeddokumentation samt prisoverslag på skaden. Lejer har herefter 14 dage til
at reagere på henvendelsen enten pr. mail eller brev, og udlejer
må i dette tidsrum ikke opkræve lejer selvrisiko. Efter de 14 dage er gået, vil lejer stadig
have mulighed for at henvende sig ang. faktura pr. mail: skade@sproejtespartel.dk
LEJEREN HÆFTER PERSONLIGT OG SOLIDARISK FOR DE UNDER a) - g) NÆVNTE
FORPLIGTELSER.

LEJEMÅLETS VARIGHED OG OPSIGELSE
5.1 Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag det lejede forlader udlejers plads og løber
frem til og med den dag det er retur på udlejers plads i udlejningsklar tilstand. Såfremt det er
aftalt, at det lejede skulle forlade udlejers plads tidligere end sket, og forsinkelsen beror på lejers
forhold er udlejer i forhold til betaling af lejeafgift berettiget til at anse lejeperioden for påbegyndt
på det aftalte tidspunkt.
Opsigelse af lejemål på materiel skal ske med 48 timers varsel.
Minimumslejeperiode er 1 dag.

7.2 Startgebyr ved supportudkald: KR. 1.320,00. Herudover regnes med KR. 669,00 pr. time +
kørselstillæg. Supportudkald køres kun på brofaste øer.
7.3 Såfremt fejlen skyldes defekter på vores udstyr, vil der ikke være nogen omkostninger
forbundet med supportudkald! Her vil udstyret blive forsøgt repareret på stedet, og der vil hvis
muligt blive stillet et reserveanlæg til rådighed.
8.

PRISER
8.1 Priserne for serviceydelserne følger Sprøjtespartel.dk ApS´ gældende prisliste på det tidspunkt,
hvor Sprøjtespartel.dk ApS bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet
skriftligt.
8.3 Samtlige oplyste priser er ekskl. moms medmindre andet er angivet.

9.

ANSVAR
Sprøjtespartel.dk ApS fraskriver sig ethvert ansvar for alle garantier, vilkår og betingelser, hvad
enten disse er udtrykkelige eller underforståede, foreskrevet ved lov eller på anden måde
herunder, men ikke begrænset til faglig kompetence og rettidig omhu ved levering af service.
Sprøjtespartel.dk ApS og dennes eventuelle repræsentanter kan ikke under nogen
omstændigheder gøres ansvarlig for driftstab eller andre indirekte tab - herunder omkostninger
ved tab af forsinket levering, maskinstop og påfølgende reparations tid, andre hændelige skader
og følgeskader eller andre omstændigheder. SS ́s hæftelse for tab er i øvrigt begrænset til et beløb
svarende til 1.000 kr. for det produkt, der har medført tabet. Kun væsentlige forsinkelser kan
påberåbes af kunden.

10.

GÆLDENDE LOV OG VÆRNETING
10.1 Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.
10.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal
afgøres ved en dansk domstol.

