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Leiebetingelser korttidsleie 

1. Det utleide materiell må kun anvendes av leietaker eller det av han ansatte personale, og må ikke gjøres til gjenstand 

for videreutleie til tredjeperson uten tillatelse fra STILL Norge AS.  

Det gjøres oppmerksom på, at det i Norge - jf. arbejdsmiljøloven - kreves truckførerbevis for kjøring med 

gaffeltruck. 

2. Endring/ombygging av det leide materiell må ikke finne  sted uten vårt selskaps skriftlige samtykke. 

3. Leieprisen inkluderer Forebyggende vedlikehold samt årlig sakkyndig kontroll. Videre alle nødvendige reparasjoner 

som oppstår ved normalt bruk og som følge av normal slitasje. Vedlikeholdet er inkl. kjøring, reservedeler og 

arbeidslønn innenfor normal arbeidstid, man-fre 07.30-15.30. Ved evt. tilkallelse utenfor normal arbeidstid vil De bli 

belastet for oppmøte, samt differansen mellem normal timelønn og overtidsbetaling. Alt vedlikehold/service må kun 

utføres av vårt selskap, hvor annet ikke er skriftlig avtalt. 

4. Det utleide utstyr skal daglig kontrolleres av leietaker for olje, smøring og destillert vann på batterier samt 

lufttrykk i dekk (ref skjema for daglig ettersyn/vedlikehold). Videre holdes alt utstyr forsvarligt rent, men skal 

ikke under noen omstendigheter skylles/vaskes i saltvann.  Uregelmessigheter skal OMGÅENDE meddeles oss. 

SERVICE TELEFON: 810 35 035 

5. Skader oppstått ved feilbetjening, overbelastning eller uaktsomhet/misbruk vil bli belastet Dem. Se vedlagte brosjyre 

for hva som aksepteres og ikke av normal slitasje. Dette gjelder både truck, gafler, batteri, lader, dekk, aggregat og evt 

annet utstyr. 

6. Ved mottak av utstyret plikter kunde å sjekke at det er fritt for skader. Dersom det oppdages skader må disse straks, 

og før utstyr tas i bruk anmerkes på vedlagte overleveringsskjema som signeres og returneres utleier pr.post eller E-

mail: firmapost@truck.no. I motsatt fall vil kunde bli belastet for utbedring av dette etter endt leieperiode.  

7. Ved tilbakelevering av utstyret etter endt leieperiode, skal det leveres ferdig rengjort. I motsatt fall vil rengjøring, 

herunder også fjerning av eventuelle skilt/merker og evt. reparasjonsutgifter bli belastet Dem. Tilbakeføring av 

endringer på det leide utstyr vil likeledes bli belastet Dem.Vennligst se ”Returnering av leietrucker” for mer info om 

vurdering av standard slitasje. 

8. Sekundære utgifter, tapt arbeidsfortjeneste eller lignende er denne avtale uvedkommende. 

9. Leie beregnes i hele dager fra det tidspunkt, leieren har mottatt trucken, til oppsigelse/returnering er skjedd til vårt 

selskap. Leietaker må selv gi beskjed til utleier når trucken er gjort klar for retur slik at transport blir bestilt. Månedlig 

fakturering vil pågå til truck er registrert returnert. 

10. Hvor intet annet er avtalt, betales leie av hver påbegyndte hverdag. Leie betales på forhånd og med 14 dagers forfall. 

11. Leiebeløbet er baseret på normal bruk/slitasje, samt et forbruk på max. 100 timer pr. mdr. Driftstimer ut over dette 

faktureres forholdsmessig. 

o Leiebeløpet dekker leie av materiell.  

o Forbruk av drivstoff betales av leietaker. 

o Ut og hjemtransport betales av leietaker.  

12. Ved misligholdelse er leieforholdet å betrakte som øyeblikkelig oppsagt uten varsel. Som misligholdelse betraktes: 

ikke betalt, forfallt leie samt evt. utført service- og reparasjonsregninger, overlast, misbruk eller feilaktig anvendelse 

av det utleide materiellet, samt manglede daglig kontroll/vedlikehold. 

13. I tilfelle av skader på det utleide materiellet forbeholder vi oss retten til dekning av våre direkte utgifter i 

reparasjonstiden. 
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