
 

 

Utleiekontrakt sykkelutleie. 
 

 

 

Leieperiode:   Fra: _____ /_____-20____ Kl: ____________________ 

  

Til: _____ /_____-20____ Kl: ____________________ 

Generelle avtalevilkår: 
Sykling er forbundet med risiko og leie er på eget ansvar. 
Leietaker aksepterer denne leiekontrakten og dens leiebetingelser ved betaling og eller underskrives ved leie av 
sykkel. Aktsomhet skal alltid vises og trafikkregler følges. Bruk alltid hjelm. 
ANSVAR og FORSIKRING 
Varmslåtta Gård AS er ikke ansvarlig for eventuelle personskader/ulykker leietaker måtte komme ut for i løpet av 
leieperioden. Varmslåtta Gård AS tar ikke ansvar for eventuelle skader som følge av bruk av utleieobjektet. Leietaker 
plikter å erstatte eventuelle skader på utleieobjektet eller tap av utleieobjektet påført i leieperioden. 
Uhell, skade, hærverk eller tyveri av sykkel må leietaker betale etter vanlig reparasjonspris.  
For eventuelle skader på tredjemanns eiendom, hefter leietaker med sin egen ansvarsforsikring. Det anbefales at 
leietaker har tegnet egen reiseforsikring. 

UTLEVERING og UTLEVERING 

Sykkelen hentes etter avtale. Sykkelen blir besiktiget sammen med leietaker og leietaker får en innføring i hvordan 
sykkelen skal brukes. 
Sykkelen leveres etter avtale. Sykkelen blir besiktiget sammen med leietaker for å sjekke status og tilstand på 
sykkelen. Er sykkelen velig skitten må den avspyles før levering.  
Levering og henting inntil 5 sykler innenfor 15 km en vei utføres for 250,- per tur. 

LEIEPERIODE 

Leieforholdet begynner når leieperioden er avtalt og leveres tilbake til avtalt tid. Ved over 2 timer for sen levering 
belastes det det for 4 timer ekstra. Ved over 4 timer for sen levering belastes det 1 dag ekstra. 
 

Utleier: Varmslåtta Gård AS 
Organisasjonsnr: 823 615 272 

Kontaktperson: Erik Storhaug – 45 95 95 52, Rune Storhaug – 45 95 95 50 

Adresse: Dobbeveien 7 

Postnr: 3766     Sted:   SANNIDAL 

 

Leietaker:  

Navn/Firmanavn: 

  

Adresse: 
 

epost:  

Telefon: 
 

Sykkel-ID:         



 

 

 

PRISER: 

TREK Rail (fulldempet el-sykkel):    Trek analoge stisykler/barnesykler 
Størrelse Small, Medium, Large og XL.    Størrelse Small, Medium, Large og XL. 
2 timer   -   300,-      2 timer   -   150,- 
4 timer   -   500,-      4 timer   -   250,- 
1 dag      -   700,-      1 dag      -   500,- 
2 dager -   1.300, -      2 dager -   800, - 
3 dager -   1.700, - (helg)     3 dager -   1.000, - (helg) 
4 dager -   2.000,-       4 dager -   1.2000,- 
(300,- i tillegg per dag utover 4 dager)    (150,- i tillegg per dag utover 4 dager) 
 
BETALING 

Leiesum betales i forkant av leieperioden med kort eller Vipps til 596385. 
Ved Vipps-betaling aksepteres herved betingelsene i denne leiekontrakten. 

AVBESTILLING 

Ved avbestilling senere enn én uke før leietidspunkt, vil leietager belastes for 25 % av beløpet. Ved avbestilling 
senere enn 24 timer før leietidspunkt, vil leietager belastes for 50 % av beløpet. 
 
Sted/dato 
Varmslåtta Gård AS – Dobbeveien 7, 3766 Sannidal   ____/___ - 20___ 

  

______________________________________________ 

Leietaker 
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