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Lej dig til en ferie med frihed og fleksibilitet 

Prøv før du køber… 

Nedenfor kan du læse betingelserne for leje af autocamper hos Slagelse Camping og Outdoor Center. 

 

1. Depositum og leje 

Ved indbetaling af depositum og/eller lejebeløb, helt eller delvis, samt ved underskrift på lejeaftalen 

accepterer lejer nedenstående lejevilkår. Lejeaftalen anses ikke for indgået før depositum samt 

underskreven lejekontrakt er udlejer i hænde. 

 

2. Depositum 

Depositum betales ved bestillingen. Beløbet bedes indbetalt til udlejers bankkonto. Ingen bestilling er 

gældende, før det fulde depositum er indbetalt. Depositum refunderes, når autocamperen er afleveret uden 

nogen form for skader og i ren og ordentlig stand. 

Lejer hæfter for alle krav, der måtte opstå som følge af lejers brug af autocamperen, herunder bøder, 

vejafgifter, skader, m.v. 

Depositum tilbagebetales ca. 30 dage efter autocamperens tilbagelevering. 

 

3. Startgebyr 

Der betales et obligatorisk startgebyr jf. punkt 2. Gebyret inkluderer brug af max. 1 flaskegas, sanitetsvæske 

til toilet og toiletpapir, demonstration og instruktion før start samt administration. 

 

4. Betaling af leje 

Senest 60 dage før lejemålets start betales det fulde lejebeløb og startgebyr til udlejers bankkonto. Sker 

betaling ikke rettidig anses lejemålet for afbestilt. 

 

5. Afbestilling 

Ved afbestilling indtil 60 dage før lejeperiodens start refunderes 50 % af det indbetalte depositum. Det 

resterende beløb anvendes til administrationsomkostninger. 

Ved afbestilling i perioden mellem 60 dage og 30 dage før lejeperiodens begyndelse beholdes det fulde 

depositum som administrationsgebyr. 

Ved afbestilling senere end 30 dage før lejeperiodens begyndelse hæfter lejer for det fulde lejebeløb, hvis 

autocamperen ikke udlejes i den reserverede periode. Ved udlejning til anden lejer refunderes lejebeløbet, 

mens depositum beholdes som administrationsgebyr. 

 

6. Berettiget fører/lejer 

Lejer påtager sig det fulde ansvar for, at føreren af køretøjet opfylder færdselslovens bestemmelser om 

transport/kørsel med den lejede campingvogn. 
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Autocamperen må af forsikringsmæssige årsager kun føres af personer over 25 år, der på udleveringsdagen 

har haft gyldigt kørekort B i mindst 2 år. 

Autocamperen må kun føres af personer, som har leveret en kopi af deres kørekort. Såfremt kopi af kørekort 

ikke forelægger ved udleveringstidspunktet, betragtes autocamperen som uafhentet, og 

afbestillingsbetingelserne træder i kraft. 

Det er lejers ansvar, at der under kørsel kun transporteres det antal personer, som autocamperen har seler 

og lasteevne til, og alle personer skal til enhver tid under kørsel have selen fastspændt.  

 

7. Kilometerforbrug 

Ved leje i 7 dage er 2.000 km. inkluderet i prisen. Øvrigt forbrug beregnes med 2 kr. pr. km. Ved døgnleje 

eller ekstra døgn er 250 km. pr. døgn inkluderet i prisen. 

Ved leje i minimum 2 uger er der fri kilometer. 

 

8. Geografisk område 

Den lejede autocamper må IKKE uden særlig skriftlig aftale med udlejer bringes uden for Europa. 

 

9. Retslige forpligtigelser 

Lejeren er pligtig til at overholde de til enhver tid gældende love og forordninger vedrørende transport af 

den lejede autocamper. 

Der kan ikke rejses erstatningskrav over for udlejer vedrørende lejekontrakten, hvis udlejer ikke er i stand til 

at stille det lejede udstyr til rådighed. 

Såfremt udlejer ikke er i stand til at stille den lejede autocamper til rådighed, er udlejer pligtig at tilbyde lejer 

en anden autocamper, som i størrelse, anvendelse og kvalitet svarer til den lejede. 

Kan udlejer ikke opfylde den indgåede aftale, har lejer krav på at få tilbagebetalt alle sine indbetalinger (leje, 

depositum etc.)  

 

10. Rygning og husdyr  

Det er IKKE tilladt at ryge i autocamperen. Husdyr er ligeledes IKKE tilladt i autocamperen. Såfremt dette ikke 

overholdes vil lejer blive opkrævet et beløb på 6.000,- kr. til rengøring af hele autocamperen. 

 

11. Trafikforseelser 

Udlejer opfordrer lejer til at sætte sig grundigt ind i de besøgte landes trafikregler, idet lejer hæfter for alle 

politimæssige anliggender og andre krav, der skyldes lejers brug af køretøjet. Udlejer kan således ikke gøres 

ansvarlig herfor. 

Dette omfatter ligeledes samtlige trafikforseelser, herunder fartbøder, parkeringsbøder, manglende betaling 

for vejafgifter, m.v. samt andre krav, der kan relateres til lejeforholdet. Udlejer forbeholder sig retten til at 

opkræve lejer for bøder og dertilhørende gebyrer (herunder administration på 350 kr.), hvilket først og 

fremmest dækkes af det betalte depositum. 
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I tilfælde af at lejer bliver dømt for vanvidskørsel, vil lejer blive pålagt samtlige omkostninger, der er i 

forbindelse med behandling af sagen. Dette omfatter erstatning for bilen, tabt fortjeneste samt 

advokatomkostninger mv. 

 

12. Skader 

Småskader 

Hvis der under lejemålet springer en sikring, en vandpumpe holder op med at fungere, eller der sker andre 

mindre tekniske fejl, er det lejers pligt at få udbedret disse ting. Efter aftale med udlejer kan lejer indkøbe 

nye og mindre reservedele for op til 1.000 kr., som refunderes mod aflevering af kvitteringer. 

 

Alvorlige skader 

Er der tale om en skade eller lignende af så alvorlig karakter, at autocamperen ikke kan køre videre, skal lejer 

efter forudgående aftale med udlejer kontakte SOS, som derfra vil sørge for assistance og evt. bugsering. 

Enhver udbedring skal foretages på et autoriseret værksted. Lejer er ansvarlig for skader, m.v., der er 

undtaget i normal ansvars- og kaskoforsikring, herunder grov uagtsomhed, beruselse, krigshandlinger, m.v. 

SOS yder hjemtransport, hvis reparationen varer mere end 3 dage, men giver ikke ydelse til kost og logi ved 

reparationer under 3 døgn. Udover SOS-ydelsen er lejer ikke berettiget til erstatning. 

Skader for mere end 1.000 kr. skal aftales med udlejer før reparationen og refunderes efter hjemkomst. 

 

Ulykker 

Ved ulykker skal udlejer kontaktes omgående. Sørg for at få optaget politirapport og tag aldrig skylden på 

dem i udlandet. Det kan blive dyrt. Hvis andre er involverede i ulykken, så husk at få informationen til 

forsikringspapirerne. Husk billeder af skaden, skadesstedet, modpartens nummerplade og andet, der findes 

nødvendigt i tilfælde af en senere forsikringssag, idet udlejer er uden ansvar, hvis forsikringen ikke dækker 

grundet manglende dokumentation fra lejer. 

 

13. Forsikring 

I lejen er der inkluderet fuld kasko- samt SOS-forsikring. Kaskoforsikringen dækker alene skader på 

autocamperens karosseri. 

Skader på installationer, møbler og andet inventar er ikke omfattet af kaskoforsikringen, og skal derfor 

betales af lejer. Lejers egen indboforsikring dækker ofte for personlige genstande efter samme regler som 

ved opbevaring i parkeret bil. 

Fejlagtig påfyldning af diesel i ferskvandstanken dækkes ikke af forsikringen og indebærer udskiftning af 

denne tank, de dertilhørende slanger og varmtvandsbeholderen. Denne udskiftning er ikke omfattet af 

forsikringen, og skal derfor betales af lejeren. En sådan skade beløber sig til ca. 50.000 kr. 

Forsikringen er dækkende i de fleste europæiske lande, dog er der ikke gældende forsikring og derfor IKKE 

indkørselstilladelse i Ukraine, Tyrkiet, Marokko, Israel, Rumænien og det tidligere Sovjetunionen. Det lejede 

køretøj må ikke uden forudgående aftale bringes udenfor Europa. 
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14. Selvrisiko 

I forbindelse med hver kaskoskade, parkeringsskade, trafikskade og andre skader, er der en selvrisiko for 

lejer på 9.000 kr. pr. skade. Her er forsikringsbranchens regler gældende. 

Skader, som skyldes fejlagtig betjening af autocamperen eller installationer deri, er ikke dækket af 

forsikringen og skal derfor fuldt ud erstattes af lejer. Forsikringsselskabet betragter hver enkelt skade 

separat med individuel selvrisiko. Hvis føreren/lejeren i en trepunktsvending først bakker ind i et træ for 

derefter at køre frontalt ind i en lygtepæl, betragtes det som værende 2 adskilte skader med hver sin 

selvrisiko. 

 

15. Afhentning / aflevering 

Afhentning og aflevering af autocamperen skal ske hos udlejer på det i lejeaftalen fastsatte tidspunkt. 

Rettidig aflevering af autocamperen er nødvendig af hensyn til efterfølgende udlejning. Ved for sen 

aflevering opkræves et gebyr på 1.000,- kr. Ved påbegyndt 4. time hæfter lejer for udgiften til en 

erstatningsvogn til efterfølgende lejer, svarende til den periode autocamperen er udlejet i. 

Ved aflevering før aftalt tid refunderes lejen for den resterende periode ikke. 

 

16. Rengøring af autocamper 

Autocamperen udleveres rengjort og skal afleveres i samme stand, som da den blev udleveret. Det er muligt 

at tilkøbe slutrengøring på forhånd. Afleveres vognen ikke som modtaget, beregnes der følgende takster: 

Udvendig vask af vogn:             kr. 750,- 

Tømning af toilet:                       kr. 950,- 

Indvendig rengøring:                  kr. 1.500,- 

Manglende brændstof og AdBlue opkræves med dagsprisen plus 325,- kr. i arbejdstid. 

Eventuelle skader på vognen SKAL noteres ved afleveringen sammen med udlejer. 

 

17. Udstyrsliste 

En liste over det medfølgende udstyr findes i autocamperen. Ved tilbageleveringen tjekkes listen for 

eventuelle mangler sammen med udlejer. Evt. mangler afregnes kontant med udlejer. 

 

18. Underskrift 

Lejeren, der er myndig, forpligter sig til at overholde nærværende lejekontrakt. Lejeren er fuldt ud bekendt 

med kontraktens indhold. Lejeren har modtaget en genpart af kontrakten. Lejekontrakten underskrives ved 

afhentning. 

  

19. Returnering af vogn 

Autocamperen er afleveret retur med følgende bemærkninger: 
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Ved aflevering gennemgås autocamperen med udlejer, og nedenstående bliver gennemgået og udfyldt: 

  OK Bemærkninger Reduktion depositum 

Rengøring ude:   
  
  

  

Rengøring inde:   
  
  

  

Rengøring toilet:   
  
  

  

Udstyrsliste tjekket:   
  
  

  

Vogn kontrolleret udvendigt:   
  
  

  

Vogn kontrolleret indvendig:   
  
  

  

 

Dato: 

_______________________________           _________________________________ 

(lejer)                                                                (udlejer) 

  

Depositum betales retur på reg.nr. ________   kontonr. _________________________ 
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