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CASCO COVER & CASCO COVER PREMIUM
Udlejer stiller mulighederne Casco Cover & Casco Cover Premium til rådighed for Lejer med forbehold for de
vilkår og betingelser, der er angivet nedenfor:
a) Casco Cover & Casco Cover Premium holder Lejer skadesløs for visse skader på eller tab af
traileren, som Lejer er ansvarlig for i overensstemmelse med lejeaftalen mellem Lejer og Udlejer
("Lejeaftalen") og de til enhver tid gældende generelle vilkår og betingelser for Lejeaftalen (
”Generelle Vilkår og Betingelser”).
b) Casco Cover & Casco Cover Premium dækker en del af eller de samlede omkostninger i forbindelse
med tab af eller skade på traileren, når skaden eller tabet skyldes:
- Tyveri
- Brand eller eksplosion
- Skader
Casco Cover & Casco Cover Premium dækker ikke:
1. Når varerne ikke er sikret som krævet i henhold til loven eller i henhold til almindelig praksis.
2. Dækskader eller tyveri af dæk.
3. Skader opstået ved lastning eller losning af gods.
4. Skader forårsaget af ukorrekt håndtering af traileren.
5. Skader forårsaget af forsømt vedligeholdelse, som skulle have været udført af Lejer i
henhold til Lejeaftalen.
6. Skader forårsaget af de varer, der er lastet på traileren.
7. Tab af eller beskadigelse af støtteben, planker/brædder/stænger, tag/loftrør,
fastholdelsesstropper, TIR-kabler eller reservehjul.
8. Hvis en anden forsikring er i kraft, og den dækker hændelsen, herunder, men ikke begrænset til, når
traileren er koblet til en lastbil med en gyldig forsikring.
9. Hvis traileren har været parkeret i mere end 7 dage på et andet sted end Lejers eller Udlejers adresse
på det tidspunkt, hvor tabet eller skaden opstår.
10. Grov uagtsomhed eller generel uhensigtsmæssig brug.
11. Personskade eller tingsskade påført af Lejer, brugeren af traileren eller tredjemand.
12. Enhver skade under eller som følge af brug af traileren uden for lande, der deltager i Green Cardbureauordningen.
13. Enhver skade, der direkte eller indirekte skyldes naturforstyrrelser, naturkatastrofer, krig eller
krigslignende handlinger, krænkelse af neutralitet, borgerkrig, oprør, andre former for borgerlige
uroligheder, foranstaltninger til forebyggelse af førnævnte begivenheder, enhver form for
kerneenergi eller nuklear aktivitet i almindelighed, enhver foranstaltning truffet af en regering eller
anden statslig aktør.
Krav og betalinger:
Retten til betaling af erstatningskrav i henhold til dækningsaftalen er underlagt og betinget af, at Lejer
overholder følgende:
a) Informerer Udlejers kontor inden for 24 timer efter, at skaden eller tabet er konstateret.
b) Sender komplet udfyldt skadesanmeldelse/krav og politirapport til Udlejer inden for 5 arbejdsdage
efter, at skaden/tabet er sket.
c) Ufortøvet indsender alle nødvendige dokumenter til regulering af skadesanmeldelsen og betaling.
Skade på lasten:
Udlejer har intet ansvar for skader på den transporterede last, der skyldes skader på traileren eller dele af
traileren, herunder, men ikke begrænset til, skader på eller svigt i fryse-/ køle-/varmeenheden eller dele heraf.

1

Vilkår og betingelser for PNO Cover Agreements
April 2022

Selvrisiko:
I tilfælde af skade eller tab vil Udlejer i hvert enkelt tilfælde fakturere Lejer de nedenfor anførte beløb samt
eventuel moms, medmindre andet er aftalt. Det beløb, der skal fratrækkes, afhænger af, hvilke PNO
virksomhed, Lejer har indgået en dækningsaftale med.

Casco Cover
Premium

Casco Cover

HÆNDELSESTYPE

PNO Danmark A/S
PNO Sverige AB
PNO Norge AS

PNO Finland Oy

PNO Netherlands B.V
PNO Polska Sp. z o.o

Tyveri af en trailer eller dolly med aktiv GPS

€

5.000

€

5.000

€ 5.000

Tyveri af en trailer eller dolly uden aktiv GPS

€

6.700

€

6.300

€ 6.300

Brand eller eksplosion

€

4.000

€

3.000

€ 5.000

Anden skade, pr. tabs- eller skadestilfælde

€

1.200

€

1.200

€ 1.200

Tyveri af en trailer eller dolly med aktiv GPS

€

5.000

€

5.000

€ 5.000

Tyveri af en trailer eller dolly uden aktiv GPS

€

6.700

€

6.300

€ 6.300

Brand eller eksplosion

€

4.000

€

3.000

€ 5.000

Anden skade, pr. tabs- eller skadestilfælde

€

0

€

0

€ 0

PNO Deutschland GmbH har noteret selvrisikobeløbene direkte i Lejeaftalen eller i dækningsaftalen.
Ved skader under eller som følge af brug af traileren i Tyrkiet fordobles selvrisikobeløbene.
Diverse:
Lejer er forpligtet over for Udlejer til at give de nødvendige oplysninger til Udlejer og/eller Udlejers
forsikringsselskab, når han bliver bedt om det.
Udlejer kan til enhver tid i lejeperioden med et varsel på 1 måned ændre vilkårene og betingelserne for Casco
Cover & Casco Cover Premium, hvis en sådan ændring er nødvendig på grund af en ændring i vilkårene og
betingelserne hos Udlejers forsikringsselskab.
Udlejer og Udlejers forsikringsselskaber har fuld regresret.
Hvis Udlejers omkostninger i en periode på seks måneder overstiger 75 % af præmien for samme periode, har
Udlejer ret til med en måneds varsel at forslå Lejer en forhøjelse af præmien. Forslaget træder i kraft, hvis Lejer
ikke skriftligt gør indsigelse inden for fristen på en måned. Hvis Lejer gør indsigelse mod Udlejers forslag, har
Udlejer ret til at opsige Casco Cover & Casco Cover Premium med en måneds varsel. Forhøjelsen af prisen eller
opsigelsen af Casco Cover & Casco Cover Premium påvirker ikke andre vilkår og betingelser.
Udlejer skal udføre reparationer af eventuelle skader, der er dækket af Casco Cover & Casco Cover Premium,
og skal beslutte, hvilket værksted der skal udføre reparationerne. Lejer er ikke berettiget til at kontakte et
værksted eller godkende det arbejde, der udføres i et værksted på Udlejers vegne.
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TIRE COVER
Ved at vælge Tire Cover kan Lejer undgå omkostninger i forbindelse med skader på trailerens dæk som følge af
punktering eller dækfejl, forudsat at Lejer har opfyldt alle sine forpligtelser ved brug af traileren i
overensstemmelse med Lejeaftalen, Generelle Vilkår og Betingelser og de specifikke betingelser nedenfor. Tire
Cover omfatter også monteringsomkostninger og vejhjælp i EU's medlemsstater samt i Norge og Schweiz.
Det maksimale dækningsbeløb pr. individuel hændelse er €1.200.
Tire Cover dækker ikke:
1.

Punkteringer, revner og andre skader som følge af slidte dæk. Dæk anses for at være slidte, hvis den
brugbare slidbane er mindre end 2 mm (for Norge: mindre end 5 mm). Lejer skal informere PNO om
brugen af trailere i Norge i vintermånederne, da Norge har et lovkrav om mindst 3 mm slidbanedybde
om sommeren og 5 mm om vinteren.

2. Punktering, revner og andre skader på dæk, der skyldes manglende vedligeholdelse, for lavt eller for
højt dæktryk, brug af traileren med en nyttelast, der overstiger trailerens tilladte samlede
vægtkapacitet, misbrug af traileren samt overtrædelse af Lejerens forpligtelser i henhold til PNOs
Generelle Vilkår og Betingelser.
3. Kørsel uden for offentlige veje eller andre vejnet, der ikke er egnet til normal brug, f.eks. men ikke
begrænset til offroad- og affaldsdepoter.
4. Tyveri eller andet tab af fælge eller dæk.
5. Skader på resten af traileren forårsaget af dækskader.
6. Dækreparationer foretaget af Lejer uden PNOs forudgående skriftlige godkendelse.
7.

Grov uagtsomhed eller generel uhensigtsmæssig brug.

8. Enhver skade under eller som følge af brug af traileren uden for lande, der deltager i Grønt Kortbureauordningen.
9. Enhver skade, der direkte eller indirekte skyldes naturforstyrrelser, naturkatastrofer, krig eller
krigslignende handlinger, krænkelse af neutralitet, borgerkrig, oprør, andre former for borgerlige
uroligheder, foranstaltninger til forebyggelse af førnævnte begivenheder, enhver form for kerneenergi
eller nuklear aktivitet i almindelighed, enhver foranstaltning truffet af en regering eller anden statslig
aktør.
PNO skal udføre reparationer af eventuelle skader, der er dækket af Tire Cover, og skal beslutte, hvilket
værksted der skal udføre reparationerne. Lejer er ikke berettiget til at kontakte et værksted eller godkende det
arbejde, der udføres i et værksted på PNOs vegne.
Hvis Udlejers omkostninger i en periode på seks måneder overstiger 75 % af præmien for samme periode, har
Udlejer ret til med en måneds varsel at foreslå Lejer en forhøjelse af præmien. Forslaget træder i kraft, hvis
Lejer ikke skriftligt gør indsigelse inden for fristen på en måned. Hvis Lejer gør indsigelse mod Udlejers forslag,
har Udlejer ret til at opsige Tire Cover med en måneds varsel. Forhøjelsen af prisen eller opsigelsen af Tire Cover
påvirker ikke andre vilkår og betingelser.
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FULL COVER
Ved at vælge Full Cover opnår Lejer en komplet beskyttelse med dækning fra:
•

Casco Cover Premium

•

Tire Cover

Full Cover omfatter desuden bugsering eller redningshjælp af traileren på skadestedet eller ulykkesstedet
samt transport af traileren til det nærmeste autoriserede værksted. PNO bestemmer, hvilken serviceudbyder
der skal stå for bugsering, redningshjælp eller transport af traileren, samt omfanget af arbejdet.
Full Cover har de samme begrænsninger i dækningen som Casco Cover Premium og Tire Cover. Full cover
dækker derudover ikke:
1. Assistance, nedbrud og servicegebyrer forårsaget af manglende vedligeholdelse.
2. Følgeskader af enhver art.
3. Tab af dele eller tilbehør, der følger med traileren.
PNO skal udføre reparationer af eventuelle skader, der er dækket af Full Cover, og skal beslutte, hvilket værksted
der skal udføre reparationerne. Lejer er ikke berettiget til at kontakte et værksted eller godkende det arbejde, der
udføres i et værksted på PNOs vegne.
Hvis Udlejers omkostninger i en periode på seks måneder overstiger 75 % af præmien for samme periode, har
Udlejer ret til med en måneds varsel at foreslå Lejer en forhøjelse af præmien. Forslaget træder i kraft, hvis
Lejer ikke skriftligt gør indsigelse inden for fristen på en måned. Hvis Lejer gør indsigelse mod Udlejers forslag,
har Udlejer ret til at opsige Full Cover med en måneds varsel. Forhøjelsen af prisen eller opsigelsen af Full Cover
påvirker ikke andre vilkår og betingelser.

NORWAY TIRE SERVICE
Ved at underskrive servicemuligheden Norway Tire Service får Lejer ret til at få skiftet trailerens dæk i henhold
til norsk lov: 3 mm profildybde om sommeren og 5 mm om vinteren (16. oktober og 30. april).
Læs mere her: https://www.vegvesen.no/en/vehicles/professional-transport/tyres-and-chains/tyres-onheavy-vehicles/

Gældende ret og værneting
For dækningsaftaler med PNO Danmark A/S
Dækningsaftalen og disse vilkår og betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk lovgivning.
Tvister, der opstår i forbindelse med eller som følge af dækningsaftalen eller disse vilkår og betingelser, herunder
tvister vedrørende fortolkning, eksistens og gyldighed af dækningsaftalen, skal afgøres ved en dansk domstol.
Hvis Lejer og Udlejer ikke kan blive enige om den relevante domstol, skal tvister afgøres ved Københavns byret
som første instans.
Dækningsaftaler med PNO Sverige AB
Dækningsaftalen og disse vilkår og betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til svensk lovgivning.
Tvister, der opstår i forbindelse med eller som følge af dækningsaftalen eller disse vilkår og betingelser, herunder
tvister vedrørende fortolkning, eksistens og gyldighed af dækningsaftalen, skal afgøres ved en svensk domstol.
Hvis Lejer og Udlejer ikke kan blive enige om den relevante domstol, skal tvister afgøres ved Helsingborgs byret
som første instans.
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Dækningsaftaler med PNO Norge AS
Dækningsaftalen og disse vilkår og betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til norsk lovgivning.
Tvister, der opstår i forbindelse med eller som følge af dækningsaftalen eller disse vilkår og betingelser,
herunder tvister vedrørende fortolkning, eksistens og gyldighed af dækningsaftalen, skal afgøres ved en norsk
domstol. Hvis Lejer og Udlejer ikke kan blive enige om den relevante domstol, skal tvister afgøres ved Oslos
byret som første instans.
Dækningsaftaler med PNO Nederland BV
Dækningsaftalen og disse vilkår og betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til hollandsk lovgivning.
Tvister, der opstår i forbindelse med eller som følge af dækningsaftalen eller disse vilkår og betingelser,
herunder tvister vedrørende fortolkning, eksistens og gyldighed af dækningsaftalen, skal afgøres ved en
hollandsk domstol. Hvis Lejer og Udlejer ikke kan blive enige om den relevante domstol, skal tvister afgøres ved
Amsterdams byret som første instans.
Dækningsaftaler med PNO Deutschland Gmbh
Dækningsaftalen og disse vilkår og betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til tysk lovgivning.
Tvister, der opstår i forbindelse med eller som følge af dækningsaftalen eller disse vilkår og betingelser,
herunder tvister vedrørende fortolkning, eksistens og gyldighed af dækningsaftalen, skal afgøres ved en tysk
domstol. Hvis Lejer og Udlejer ikke kan blive enige om den relevante domstol, skal tvister afgøres ved Hamborgs
byret som første instans.
Dækningsaftaler med PNO Finland Oy
Dækningsaftalen og disse vilkår og betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til finsk lovgivning.
Tvister, der opstår i forbindelse med eller som følge af dækningsaftalen eller disse vilkår og betingelser,
herunder tvister vedrørende fortolkning, eksistens og gyldighed af dækningsaftalen, skal afgøres ved en finsk
domstol. Hvis Lejer og Udlejer ikke kan blive enige om den relevante domstol, skal tvister afgøres ved Helsinkis
byret som første instans.
Dækningsaftaler med PNO Polska Sp. z o.o.
Dækningsaftalen og disse vilkår og betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til polsk lovgivning.
Tvister, der opstår i forbindelse med eller som følge af dækningsaftalen eller disse vilkår og betingelser,
herunder tvister vedrørende fortolkning, eksistens og gyldighed af dækningsaftalen, skal afgøres ved en polsk
domstol. Alle tvister afgøres af den kompetente domstol i byen Poznan som første instans, medmindre Lejer og
Udlejer indbyrdes aftaler andet. Uanset ovenstående bestemmelse har Udlejer ret til at vælge den almindelige
domstol, der er kompetent i henhold til gældende lov.
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