ALMINNELIGE LEIE- OG FORSIKRINGSVILKÅR – PNO NORGE AS
1.0
1.1

Definisjoner
I denne er betydningen av:
– "Tilhenger" den tilhengeren som leies ut gjennom denne avtalen inklusive
samtlige deler og tilbehør, herunder deler og tilbehør som tilføyes eller inkluderes
senere,
– "Normal Stand" blant annet at kjøretøy skal oppfylle gjeldende
sikkerhetsforskrifter og fortsatt kunne leies ut uten særlige reparasjoner,
– "Leiedag" hver påbegynte kalenderdag.
2.0 Leieperiode
2.1 Leieperioden skal begynne å løpe fra datoen angitt på motstående side og opphøre i
henhold til vilkårene i punkt 10 og 11 nedenfor.
2.2 Utleier har rett til å øke avtalt leiesum før utløp av leieperioden i Avtalen hvis det
oppstår utenforliggende forhold som har medført en økning av kostnader for
Utleier.
2.3 Minste leieperiode er tre dager.
2.4 Leie blir belastet senest fra hentedatoen som er angitt på leieavtalen. Ved ønske om
senere hentedato skal PNO underrettes senest samme dag innen kl. 12.00.
2.5 Leieavtalen starter senest sju dager etter at utleier har underrettet leietaker om at
utleieobjektet er tilgjengelig for avhenting.
2.6 Når tilhengeren hentes, skal leietakers fører henvende seg til utleier for å få
utferdiget en utleveringsavtale og undertegne denne. Dersom dette ikke skjer,
godtar leietaker den innleveringsavtalen som utleier utferdiger ved tilbakelevering.
2.7 Når tilhengeren leveres tilbake, skal leietaker underrette utleier om
tilbakeleveringen, enten personlig på kontoret, eller via telefon eller e-post.
Leietiden opphører først når utleier er underrettet om tilbakeleveringen.
2.8 Hvis leietaker ikke leverer tilbake Tilhengeren på den avtalte utløpsdato for
langtidsutleie (leieperiode på 12 måneder eller mer) løper avtalen videre på samme
vilkår som før. Ved en slik forlengelse er oppsigelsestiden for leietaker tre måneder,
med mindre noe annet er skriftlig avtalt. For den utvidede avtalen kan utleier si opp
avtalen med tre dagers oppsigelsestid. Det påløper et forsinkelsesgebyr på EUR 50
(+MVA) per påbegynt dag etter den opprinnelig avtalens utløpsdato i tillegg til
standard dagsraten. Dette punkt 2.8 påvirker ikke utleiers rett til å holde leietaker
ansvarlig for eventuelle skader eller påløpte kostnader pådratt på bakgrunn av
forsinkelsen, med mindre leietaker utvilsomt kan påvise at forsinkelsen oppstod
som et resultat utenfor hans kontroll.
3.0 Levering
3.1 Leietaker gir vedkommende som opptrer i leietakers navn en eksplisitt og
ugjenkallelig fullmakt til å gjennomføre og foreta alle nødvendige handlinger ved
overlevering og tilbakelevering av Tilhengeren, herunder å overta Tilhengeren,
godkjenne Tilhengerens tilstand og andre nødvendige handlinger.
3.2 Leietakeren og den person som handler på hans/hennes vegne, er ansvarlig for å
inspisere Tilhengeren og er ansvarlig for å sikre at den er mottatt i god og
funksjonsdyktig stand, og at eventuelle skader og/eller feil er blitt informert om til
Utleier senest ved overlevering.
4.0 Bruk
4.1 Det er leietakers ansvar å påse at tilhengeren brukes på faglig, kyndig vis og til
tiltenkt formål. Ettersom tilhengeren er utleiers eiendom, har leietaker ingen rett til
å pantsette den eller overlate den til en annen part. Leietaker skal heller ikke uten
uttrykkelig samtykke fra utleier, leie ut eller låne bort tilhengeren eller på annen
måte stille tilhengeren til disposisjon for noen som ikke er i leietakers tjeneste.
Tilhengeren skal kun brukes på en slik måte og til et slikt formål som den er
beregnet for, og den skal følgelig ikke belastes utover maksimal nyttelast, lasten skal
være jevnt fordelt, og leietaker skal ikke laste den med last som kan skade
tilhengeren eller gjøre den uegnet til transport av annet gods.
4.2 Uten samtykke fra utleier på forhånd skal leietaker ikke gjøre endringer på
tilhengeren eller fjerne deler eller tilbehør fra tilhengeren.
4.3 Leietakeren er ansvarlig for Tilhengeren, uavhengig av om Tilhengeren er tilkoblet til
en lastebil eller ikke.
4.4 Leietakeren har ikke tillatelse til å transportere farlige stoffer (som opplistet i
fraktmanualen for farlige stoffer) eller etsende stoffer, med unntak for de som er
opplistet i gruppe 4 og 9 av den Europeiske Avtalen vedrørende Internasjonal Frakt
av Farlige Stoffer på Landeveien (ADR) (del 3 av listen over farlige stoffer)
4.5 Leietakeren skal forsikre at lastebilen som trekker Tilhengeren har gyldig Grønt Kort
(forsikring) og er ansvarlig for at Tilhengeren kun brukes innenfor land som deltar i
Grønt Kort ordningen. Utleieren har rett til å spore den utleide Tilhengeren
gjennom en GPS enhet som er installert, eller lignende digital løsning.
5.0 Vedlikehold/besiktelser
5.1 Leietaker skal til enhver tid og for egen kostnad sørge for at tilhengeren holdes i god
og funksjonsdyktig stand. I den forbindelse skal leietaker blant annet oppfylle
kravene som finnes i lover, forordninger og forskrifter om tilhengerens stand og
sikkerhet.
Ved utskifting av tilhengerens deler eller utstyr skal leietaker bare montere
originaldeler. Utskifting med andre deler eller utstyr skal kun skje etter skriftlig
samtykke fra utleier.
5.2 Utleier kan med jevne mellomrom og på den adressen utleier har angitt på
motstående side, besiktige, reparere eller bytte ut tilhengeren. Leietaker skal også
legge til rette for at utleier til rett tid og på nødvendig måte kan utføre de
besiktelser og kontroller som er fastsatt i gjeldende forskrifter.
5.3 Det regelmessige vedlikeholdet utføres av utleier og leietaker er forpliktet til å følge
de datoer/tidspunkter som utleier har fastsatt for vedlikehold og besiktigelser.
Dersom leietaker ikke følger fastsatte datoer/tidspunkter, overdras det fulle
ansvaret og vedlikeholdet for tilhengeren til leietaker.
5.4 Overhaling og besiktigelse skal skje på utleiers egne verksteder dersom annet ikke
er skriftlig avtalt med utleier.
6.0 Reparasjoner/dekk
6.1 Leietaker skal alltid innhente utleiers godkjenning før leietaker reparerer feil eller
skader på tilhengeren.
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6.2

Dersom leietaker kan vise at deler er slitt eller ødelagt som følge av normal slitasje,

eller at tilhengeren har feil som kunden ikke oppdaget da avtalen ble inngått, skal utleier
dekke tilknyttede reparasjonskostnader.
Utleier plikter ikke å erstatte reparasjoner som utføres uten utleiers uttrykkelige
godkjenning. Utleiers godkjenning av enkelte reparasjoner innebærer ikke at utleier påtar
seg ansvaret for å dekke kostnaden.
Leietaker er ansvarlig for å betale leie under reparasjon av tilhengeren, men det skal ikke
regnes leie for den tiden som normalt går med til reparasjoner som bør betales av utleier.
Bestemmelsen som er fastsatt i dette punkt 6.2, gjelder ikke om utleier har gitt leietaker en
erstatningstilhenger.
6.3 Utleiers plikt til å reparere feil eller skader på tilhengeren i henhold til punkt 6.2 ovenfor gir
ikke leietaker rett til å si opp avtalen.
6.4 Leietaker skal dekke slitasje på dekk og bremsebånd utover normal slitasje.
Dersom dekk må skiftes av en annen årsak enn normal slitasje, som for eksempel
punktering, motorstopp, skjæreskader og så videre, skal leietaker dekke servicekostnader
samt kostnaden av nytt dekk per skadet dekk med mer.
Kostnaden beregnes pr gjenstående mm mønsterdybde, fra nytt dekk ned til 2 mm
(nedslitt dekk).
Samme beregningsgrunnlag gjelder for nytt eller brukt dekk som skal erstattes av leietaker
fordi dekket/dekkene er totalskadet eller gått tapt i leieperioden.
7.0 Skader/feil/tap
7.1 Med hensyn til vilkårene i punkt 6 skal leietaker for egen kostnad sørge for at tilhengeren
repareres og tapte deler eller utstyr erstattes.
7.2 Dersom tilhengeren går tapt, totalskades, blir stjålet, beslaglagt eller konfiskert, er leietaker
ansvarlig for å betale leie til et beløp tilsvarende tilhengerens gjeldende markedsverdi –
beregnet på tidspunktet da hendelsen inntraff – er betalt til utleier. Leietaker skal
imidlertid minst betale leie i 30 dager etter at hendelsen er inntruffet. Dersom tilhengeren
kommer tilbake eller frigis, skal leietaker betale leie til tilhengeren er levert tilbake til
utleier i henhold til vilkårene i punkt 10 og 11, som om hendelsen aldri hadde inntruffet.
7.3 Leietaker skal fullt ut erstatte alle skader eller tap som utleier pådrar seg grunnet helt eller
delvis tap av eller skade på tilhengeren. Erstatningsplikten gjelder uavhengig av årsaken til
tapet eller skaden, med mindre det kan påvises at årsaken skyldes feil eller forsømmelse
fra utleiers side.
7.4 Dersom en av hendelsene nevnt i punkt 7.2 inntreffer, skal utleier om mulig stille en
erstatningstilhenger til disposisjon for leietaker på samme vilkår som for tilhengeren som
er totalskadet, stjålet osv.
8.0 Skatter og avgifter
8.1 Alle skatter, avgifter, bøter, tollavgifter og andre gebyrer som påløper eller vil påløpe i
tilknytning til bruk eller oppbevaring av tilhengeren, skal betales av leietaker. Dersom slike
gebyrer belastes utleier, har utleier rett til, umiddelbart å belaste leietaker inklusive avgift.
9.0 Forsikring
9.1 Leietaker skal for egen kostnad forsikre tilhengeren og holde den forsikret hos et anerkjent
forsikringsselskap mot risiko for tyveri, tap eller skade, herunder krigsrisiko. Forsikringen
skal gjelde for et beløp tilsvarende tilhengerens gjeldende markedsverdi samt dekke ansvar
overfor tredjeparter. Forsikringen skal forøvrig gjelde på bransjens alminnelige vilkår.
9.2 Leietaker skal betale forsikringspremiene til rett tid. Leietaker skal videre sørge for at
utleier står som begunstiget i forsikringsbeviset.
9.3 På utleiers anmodning skal leietaker fremlegge for utleier forsikringsbevis og kvittering på
betalte premier.
9.4 Utleier tegner en forsikring på vilkårene som er angitt nedenfor, og leietaker har rett til å
tegne forsikring gjennom utleier.
Dersom leietaker ikke oppfyller forpliktelsene vedrørende forsikringer i dette punkt 9, har
utleier rett til å tegne forsikring på vegne av leietaker og for leietakers kostnad i henhold til
følgende vilkår.
a) Den alminnelige forsikringen holder leietaker skadesløs for særlige skader eller tap av
tilhengeren som leietaker er ansvarlig for i henhold til avtalevilkårene.
b) Forsikringen gjelder hele eller deler av skaden per skadetilfelle på tilhengeren når
skaden skyldes: tyveri, brann, skade ved sjøtransport, ytre omstendigheter.
Forsikringen dekker kun skader på Tilhengeren som ikke er dekket av en annen
gyldig forsikring.
c) Forsikringen gjelder ikke for:
– gods som ikke er forskriftsmessig forankret
– skade på eller tyveri av dekk
– lasting eller lossing av gods
– skade som skyldes feil håndtering av tilhengeren
– skade som skyldes manglende vedlikehold som leietaker skal utføre i henhold til
leieavtalen
– skade som skyldes gods som er lastet på kjøretøyet
– tap av eller skade på støttebensveiv, plater, takrør, spennbånd, dekk-snor og reservehjul
– tilhenger koblet til trekkvogn med gjeldende forsikring; denne skal da ha forrang
– for henger oppstilt på annen enn utleiers eller leietakers adresse i mer enn sju dager
d) Forsikringserstatning:
Retten til forsikringserstatning forutsetter at leietaker overholder
følgende:
Utleier skal underrettes innen 24 timer etter at skade eller tyveri er oppdaget. Komplett
utfylt skadeskjema og politianmeldelse skal sendes utleier innen fem arbeidsdager etter
at skaden/tapet har inntruffet. Leietaker skal uten utsettelse fremlegge alle nødvendige
dokumenter for skade-/kostnadsregulering.
e) Godsskader:
Utleier eller utleieagenten er ikke ansvarlig for godsskade (da dette ikke er omfattet av
forsikringen) forårsaket av skade eller havari på kjøretøyet eller deler av kjøretøyet,
heller ikke ved skade eller havari på hele eller deler av fryseaggregatet.
f) Egenandel:
Ved skade eller tap fakturerer utleier leietaker for egenandelen. Med mindre annet er
avtalt, gjelder følgende egenandeler i norske kroner (NOK):

ALMINNELIGE LEIE- OG FORSIKRINGSVILKÅR – PNO NORGE AS
Ved tyveri av tilhenger eller Dolly
50 000,–
Ved brann, eksplosjon, skade grunnet tilhengerens høyde eller totalhavari
30 000,–
Øvrige skader, pr skadetilfelle
10 000,–
g) Utleier / utleiers forsikringsselskap har full
regressrett.
h) Forsikringen dekker kun skader på Tilhengeren der
skaden har oppstått i land som deltar i Grønn Kort
ordningen (forsikringsordningen).
Utleiers andre, ovenstående forsikringsvilkår i avtaleperioden er i henhold til
endringer gjort av vedkommende forsikringsselskap.
9.5 For det tilfelle at partene har avtalt leie uten kaskoforsikring, skal de ovenstående
leveringsbetingelsene gjelde, endog med unntak for at forsikringen ikke dekker
eventuelle skader på Tilhengeren som oppstår i løpet av leieperioden.
9.6 Dersom forsikringen er tegnet via utleiers forsikringsselskap, er utleier ansvarlig for
nødvendig kontakt/saksbehandling overfor forsikringsselskapet, og leietaker plikter
å meddele nødvendig informasjon. Leie utgår til forsikringssaken er avsluttet og
erstatning utbetalt til utleier, men høyst 30 dager etter skadeanmeldelsen.
10.0 Avtalens opphør
10.1 Utleier har rett til å si opp avtalen med leietaker med umiddelbar virkning dersom
leietaker:
– ikke betaler forfalt beløp i henhold til denne avtalen eller en annen leieavtale
partene har inngått
– unnlater å oppfylle et eller flere av vilkårene i denne avtalen eller en annen
leieavtale partene har inngått
– på noen måte begrenser eller setter på spill utleiers rettigheter eller interesser i
denne avtalen eller en annen leieavtale partene har inngått
– inngår en avtale om akkord med sine fordringshavere
10.2 Dersom avtalen sies opp i henhold til punkt 10.1, skal leietaker umiddelbart levere
tilbake tilhengeren til utleier. I slike tilfeller skal utleier ha rett til selv å ta
tilhengeren i besittelse for leietakers kostnad. Samtlige kostnader som utleier pådrar
seg i tilknytning til besittelse og oppbevaring av tilhengeren, skal erstattes av
leietaker. Vilkårene i punkt 11 nedenfor skal komme til anvendelse dersom de er
relevante.
11.0 Tilbakelevering av tilhengeren
11.1 Tilhengeren skal leveres tilbake i samme stand som den var i da leieavtalen ble
inngått, med unntak av normal slitasje. Kostnader for rengjøring kan belastes
leietaker ved tilbakelevering dersom tilhengeren ikke returneres klar for utleie.
Dersom tilhengeren ved tilbakeleveringen er ufullstendig, skadet eller mangler
utstyr eller kjøretøydokumenter, skal plikten til å betale leie løpe til tilhengeren er
reparert og eller manglende utstyr eller dokumenter er levert tilbake eller erstattet.
Kostnader tilknyttet reparasjon og komplettering skal erstattes av leietaker, bortsett
fra som fastsatt i punkt 6 ovenfor.
11.2 Når tilhengeren leveres tilbake til utleiers garasje, skal utleier utarbeide en
besiktigelsesrapport over tilhengerens tilstand. Dette skal fortrinnsvis gjøres
sammen med personen som leverer tilhengeren tilbake på vegne av leietaker.
Denne skal ha fullmakt til å utarbeide og undertegne en slik rapport på vegne av
leietaker.
11.3 Dersom tilhengeren ikke avhentes/tilbakeleveres i normal arbeidstid, skal leietaker
være ansvarlig for tilhengeren til utleier har mottatt tilhengeren ved å undertegne
innleverings-/utleveringsavtalen.
11.4 Leietaker kan ikke si opp avtalen og levere tilbake tilhengeren i avtaleperioden.
11.5 Tilhengeren leveres tilbake til samme depot/verksted som den ble utlevert, med
mindre annet er avtalt mellom utleier og leietaker. Dersom tilbakeleveringen skjer til
en annen depot/verksted enn avtalt, kan utleier kreve at leietaker betaler transport
fra vedkommende plassering til det depot/verksted der tilhengeren ble utlevert.
11.6 Ved tilbakelevering av Tilhengeren til utleieagenten etter utløpsdato fastsatt i
leieavtalen (korttids utleieavtaler for mindre enn 12-måneders periode), eller i
forlengelsen, skal utleier ha rett til å ta tilbake kjøretøyet uten unødig opphold,
leieperioden fortsetter å løpe til Tilhengeren igjen tilbake i utleiers besittelse og
kontroll. I den utvidede perioden etter avtalens utløpsdato, påløper det et
forsinkelsesgebyr på EUR 50 (+MVA). Dette punkt 11.6 påvirker ikke Utleiers rett til å
holde leietaker ansvarlig for eventuelle skader eller påløpte kostnader pådratt på
bakgrunn av forsinkelsen, med mindre leietaker kan utvilsomt påvise at forsinkelsen
oppstod som et resultat uten for hans kontroll.
12.0 Skadeserstatning
12.1 Leietaker skal holde utleier skadesløs ved alle krav som tredjeparter kan fremme mot
utleier i tilknytning til enhver form for bruk av tilhengeren fra tilhengeren forlater
utleiers område ved leieavtalens ikrafttredelse til den leveres tilbake til utleier i
henhold til vilkårene i punkt 11.
12.2 Leietaker skal dekke eventuelle utgifter og kostnader som Utleier har pådratt i
forbindelse med håndhevelse eller forsvar av sine rettigheter etter leieavtalen og
disse generelle utleie- og forsikringsbetingelser.
13.0 Ansvarsfrihet
Med mindre annet fremgår uttrykkelig av denne avtalen, skal utleier ikke være
ansvarlig for:
– skade grunnet synlige eller skjulte feil på tilhengeren, uansett hvordan feilene
har oppstått, herunder skade på eller tap av gods som eksisterte eller har
eksistert på eller i tilhengeren, med unntak av feil som skyldes forsett eller
grov uaktsomhet fra utleiers side,
– skade eller tap som skyldes at tilhengeren stjeles, går tapt, skades,
beslaglegges, blir gjenstand for embargo eller konfiskert, herunder skade på
eller tap av gods som eksisterte eller har eksistert på eller i tilhengeren,
konsekvenser av at noen form for tillatelser eller dokumenter mangler og/eller
at det ikke er søkt om tillatelse innen fastsatt tid.
- Utleier er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap.
- Dersom utleier må betale et beløp som erstatning for skader, skal beløpet aldri
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- overstige utstyrets forsikringsverdi ved hvert enkelt tilfelle.
14.0 Sikkerhet og renter
Utleier kan når som helst i avtaleperioden kreve at leietaker stiller akseptabel sikkerhet
overfor utleier for behørig oppfyllelse av leietakers forpliktelser overfor utleier.
Dersom et beløp fastsatt i leieavtalen ikke er betalt på forfallsdato, skal betalingen uten
ytterligere varsel regnes som forsinket. Fra og med påfølgende dag kan utleier kreve
1,5 prosent rente av leietaker per påbegynt måned på utestående beløp pluss
administrasjonskostnader.
15.0 Utleiers finansiering
Leietakeren er innforstått med at utleier bruker finansieringsselskaper som kreditor og
enten har kjøpt leieobjektet gjennom avbetaling og med forbehold om at kreditor kan
kreve det tilbake, eller leie leieobjektet av kreditor, som står som eier.
Dersom utleier har finansiert leieobjektet gjennom avbetaling, gjelder
følgende:
"Leietaker samtykker i at kreditor uten noen form for erstatningsplikt, i henhold til denne
bestemmelsen, har rett til umiddelbar tilbakelevering, kan kreve tilbake leieobjekter fra
leietaker under forutsetning av at kreditor i henhold til gjeldende lov om avbetalingskjøp
mellom næringsdrivende har rett til å kreve leieobjektet tilbake fra utleier."
Dersom utleier har finansiert leieobjektet gjennom leasing, gjelder
følgende:
"Leietaker samtykker i at kreditor uten noen form for erstatningsplikt umiddelbart kan
kreve tilbake leieobjektet dersom utleier ikke oppfyller sine kontraktfestede forpliktelser
overfor kreditor, går konkurs eller kreditor har juridisk rett til å si opp avtalen med utleier
med umiddelbar virkning og kreve leieobjektet tilbake:
Dersom utleier ikke har betalt kreditor som fastsatt, slik at tilbakelevering av leieobjektet
kan bli aktuelt, kan leietaker for utleiers regning til kreditor betale forfalte beløp og avregne
disse ved utleiers betaling av leieerstatningen i henhold til denne avtalen med utleier."
16.0 Overdragelse
Utleier har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til
en tredjepart.
17.0 Annet
17.1 Norsk lov skal få anvendelse på denne avtalen.
17.2 Tvister tilknyttet tolkning av denne avtalen skal løses ved norsk rett. Med mindre partene
blir enige om en annen domstol, skal tvister løses med Oslo Forliksråd/Tingrett som
verneting.

