
Lejebetingelser biludlejning

1. Bilen må kun føres af lejeren eller af de i nærværende aftale navngivne personer. 
Lejer forpligter sig til at aflevere bilen tillige med alt tilbehør på Jelle-Bo´s plads, Rytterhaven 24 5700 
Svendborg. Afleveringen skal ske til det nævnte tidspunkt. Aftalen omfatter kun nævnte tidsrum, og kan kun 
forlænges af Jelle-Bo. Lejeren er erstatningspligtig for tab ved overskridelse af afleveringstidspunktet. Bilen 
er altid lejerens ansvar, også hvis bilen afleveres udenfor normale åbningstider. Undladelse af at aflevere 
bilen til aftalt tid falder under straffelovens § 293.

2. Lejeren har ved modtagelsen af bilen kontrolleret, at den er i forskriftsmæssig stand særligt med hensyn til
styretøj, bremser, signal og tegngivnings apparater samt lygter. Ved afhentning bør lejer straks oplyse Jelle-
Bo om eventuelle skader eller mangler, som ikke fremgår af skade oversigten, for at undgå unødvendig 
opkrævning af selvrisiko. Speedometer og kilometertæller er plomberet, ved brud af disse plomber fortabes 
det indbetalte depositum.

3. Bilen må ikke anvendes:
✗ til fremleje eller benyttes erhvervsmæssigt til befordring af personer.
✗ til at trække eller slæbe andet køretøj, medmindre det er aftalt med Jelle-Bo
✗ til befordring af flere passagerer, end det er beregnet til.
✗ Til formål som medføre mekanisk slid, behov for ekstra rengøring eller rensning efter brug af bilen.

✗ til kørsel uden for fast vej eller plads

✗ Af personer som er påvirket af medicin, spiritus eller narkotika.
✗ til kørsel på losse/genbrugsplads, uden aftale med Jelle-Bo. Husk at når der køres på genbrugsplads i 
gulplade bil, SKAL det meldes til personalet på pladsen, at det er en lejet bil.

✗ uden for Danmarks grænser. 
✗ Der må ikke ryges i bilen. Der må ikke medbringes husdyr i bilen.

4. Bilen er forsikret til udlejning uden fører. Ejeren har tegnet kaskoforsikring og lovpligtig ansvarsforsikring. 
Ved skader er lejeren, for at bevare risikodækning, forpligtet til at oplyse navn, telefonnummer og adresse på
de implicerede parter samt eventuelle vidner. Lejeren forpligter sig samtidig til hurtigst muligt at kontakte 
Jelle-Bo udlejning og fremsende en detaljeret beskrivelse af uheldet, inkl. situationsrids. At skaffe navn og 
adresse på de implicerede parter samt eventuelle vidner. Ikke at anerkende ansvar eller skyld: Ikke at forlade
bilen uden at der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse.
Lejeren hæfter endvidere fuldt ud for en hver skade, der ikke dækkes af risikodækningen, og for skader, der 
skyldes lejerens forsømmelse ved behandlingen af bilen. Det vil til hver en tid være lejerens ansvar, at 
erstatte den fulde skade, ved uansvarlig kørsel eller hvis færdselsloven ikke er overholdt

5. Lejeren acceptere sit personlige ansvar for at betale for:
✗ De aftalte satser, forsikringspræmier, afgifter og skatter efter gældende lovgivning
✗ Gebyr for eventuel afhentning og levering af bilen eller lejer.
✗ Alle retsomkostninger og bøder i forbindelse med parkerings- eller lovovertrædelser i kontraktens 
gyldighedsperiode.

✗ Udgifter, herunder rimeligt advokatsalær hvor loven tillader det, påløbne inkassosalærer m.m., som 
påføres Jelle-Bo.

✗ Udgifter til reparation efter kollisions- eller anden skade på bilen, er lejerens ansvar.
Forudsat at bilen er blevet ført i overensstemmelse med samtlige betingelser i nærværende aftale samt at 
færdselsloven til enhver tid er overholdt, ved en sådan skade er selvrisikoen begrænset til den maksimale 
selvrisiko på kr. 15.000,- pr. skade. Eller en reduceret selvrisiko ifølge lejekontrakt,- pr. skade ved tegning af 
selvrisiko nedsættende risikodækning. Benyttes bilen til uansvarlig kørsel, eller hvis færdselsloven ikke er 
overholdt, vil det til enhver tid være lejerens ansvar at erstatte den fulde skade.

6. Ved underskrift frigør lejeren udlejeren for ethvert ansvar på genstande, som lejeren eller andre måtte 
have opbevaret, efterladt eller transporteret i køretøjet.



7. Jelle-Bo har taget alle forholdsregler i forhold til at undgå mekaniske fejl ved bilen. Skulle der ske en fejl er
Jelle-Bo ikke ansvarlig og ej heller ansvarlig for eventuelle følger heraf. Eventuelle udgifter for lejeren på 
grund af uheld under udlejningen er Jelle-Bo uvedkommende. 

8. Lejeren er bekendt med at bilen er udstyret med GPS tracking, som giver mulighed for at spore bilens 
position. Oplysninger indhentet via GPS kan bruges at Jelle-Bo, og udleveres i nogle tilfælde til tredjepart, 
herunder forsikringsselskaber og politimyndigheder

9. Sådan undgår du ekstra betaling ved leje af bil:
✗ Aflever bilen til tiden
✗ Aflever bilen i samme stand som ved modtagelsen
✗ Husk at påfylde brændstof (efter aftale med Jelle-Bo)
✗ Undlad rygning i bilen
✗ Betal udstedte parkeringsbøder
✗ Undlad dyr i bilen

10. Det vil til hver en tid være lejerens ansvar at erstatte den fulde skade ved uansvarlig brug af bilen. Dette 
kan være manglende olie/vand eller hærværk og misbrug af bilen.
Udgifter i forbindelse med uheld i lejeperioden, som ikke er risikodækket, afholdes af lejer.
Udgifter til reparationer foretaget uden Jelle-Bo´s samtykke, betales af lejer.

11. Lejeren er ikke berettiget til nedslag for ubrugte kilometer. 

13. Afbestilling skal ske senest 48 timer før afhentnings tidspunkt. Uden afbestilling betales 50 % den 
samlede lejepris, mindst en dags leje.

Ekstra km afregnes med:  kr. 5,- kr. pr. km
Selvrisiko: kr. 15.000,-
Selvrisiko kan nedsættes til:  kr. 5.000,-  ved forsikring til kr. 150,- pr. dag
Depositum som betales ved bestilling kr. 1.500,- 
Overskridelse af retur tidspunkt betales med kr. 150,- pr påbegyndt time

Bilen tilbageleveres fuldt tanket og rengjort

Alle priser er inkl. miljø/risikobidrag og moms

Køb kilometer på forskud
100 km: kr. 500,- / Spar 40% = kr. 300,- 

Ved underskrift har lejeren modtaget en genpart af lejeaftalen og lejebetingelser, som skal medbringes under
kørslen.

Dato

Lejer                                    Jelle-Bo Udlejning              

Undertegnede erklærer herved på tro og love, at der under brugen af bilen ikke er forvoldt skade på 
tredjemands person eller ejendom, ej heller på bilens eller dens plomber, ligesom brugen af bilen ikke har 
udløst ubetalte bøder. Afregning er godkendt, og depositum er tilbagebetalt. 

Dato

Lejer                                     



Risiko dæknings betingelser

1.Risikodækningen dækker lejeren eller evt. medlejere som angivet i lejekontrakten.
2.Ved enhver skade, skal lejer straks give udlejeren meddelelse herom. Anmeldelsen skal 
indeholde så fyldige oplysninger som muligt om den indtrufne skade. Lejer må ikke uden 
Jelle-Bo´s samtykke træffe aftale om betaling af erstatning eller udførelse af reparation.
3.Lejer har ved enhver skade en selvrisiko på op til 15.000 kr. med mindre det fremgår af 
lejekontrakten, at risikodækningen er tegnet med et lavere selvrisiko beløb.
4.Risikodækningen dækker den sikredes erstatningsansvar ved brug af lejebilen som køretøj 
med de summer, der er fastsat i færdselsloven.
5.Risikodækningen dækker, bortset fra nedennævnte tilfælde, enhver skade, der påføres det 
dækkede køretøj samt tab af køretøjet ved tyveri. Dækningen omfatter, udover selve 
køretøjet, desuden fastmonteret tilbehør installeret af køretøjets ejer.
6.Risikodækningen dækker ikke:
•Ansvar for transporteret gods
•Kørsel uden for Danmark 
•Skader på førerens person eller ting
•Skader som følge af jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige 
uroligheder samt udløsning af atomenergi
•Skader opstået, når køretøjet anvendes i strid med justitsministeriets bestemmelser om 
udlejning uden fører samt i situationer hvor lejeren har ført udlejningskøretøjet i strid med 
lejekontraktens bestemmelser
•Skader der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. Jelle-Bo har 
regres mod enhver, der efter færdselslovens §104 er ansvarlig for skade, og som har forvoldt
denne med forsæt.
•Skader på telefonanlæg såvel faste som bærbare samt udstyr hertil. 
•Skader der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele. Sådanne skader 
omfattes dog af kasko dækningen, hvis den er overgået køretøjet ved brand, eksplosion, 
kortslutning, lynnedslag, tyveri eller hærværk. 
•Skader forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed, jf. forsikrings aftalelovens §18. 
•Skader der måtte være indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde 
gyldigt kørekort eller ikke er anført på lejekontrakten som lejer eller medlejer. 
•Skader der er sket fordi bilens fører var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf. 
forsikrings aftalelovens §20.
•Skader opstået ved at køretøjet er blevet ført i strid med lejekontraktens bestemmelser 
herom. Har Jelle-Bo måttet betale en skade, der ikke er omfattet af risikodækningen, har 
Jelle-Bo regres for de afholdte udgifter.
•Afsavnstab.

7.Vejhjælp

Med Alm. Brand Vejhjælp har du mulighed for transport af bilen, ligesom der er mulighed 
for transport af fører og passagerer, hvis bilen ikke kan køre videre, eller føreren bliver 
syg.Du bliver tilbudt starthjælp, hvis bilen ikke kan køre videre.Alm. Brand Vejhjælp 
dækker nødreperation og hjulskift.

Ring efter vejhjælp på 38 48 88 22
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