
ALMINNELIGE LEIE- OG DEKNINGSVILKÅR – PNO NORGE AS
Gyldig fra mai 2020

1 Anvendelsesområde
1.1      Disse Alminnelige Leie- og Forsikringsvilkårene gjelder som en del av Leieavtalen mellom Utleier og Leietaker, med mindre hele eller deler

av de Alminnelige Leie- og Forsikringsvilkårene er fraveket i Leieavtalen.
1.2      De Alminnelige Leie- og Forsikringsvilkårene kommer til anvendelse uavhengig av om Tilhengeren som leies ut eies av Utleier eller av en

tredjepart.
1.3      De Alminnelige Leie- og Forsikringsvilkårene kommer til anvendelse for dekningsavtaler inngått mellom Utleier og Leietaker så langt de

passer.

2 Definisjoner og tolkninger
2.1      Med mindre Leieavtalen (og/ eller dekningsavtalen hvis den er avtalt) uttrykkelig anvender avvikende definisjoner gjelder følgende

definisjoner:
- «Farlige Sto�er» viser til materiale som er opplistet i Transporthåndbokens vedlegg.
- «Leietaker» er den som er Leietaker i henhold til Leieavtalen med Utleier.
- «Lovlige Farlige Sto�er» viser til sto�er opplistet i klasse 4 og 9 i den europeiske avtalen om landtransport av farlig gods (ADR)

(del 3 av listen over Farlige Sto�er)
- «Normal Stand» viser til at Tilhengeren skal oppfylle gjeldende sikkerhetsforskrifter og fortsatt kunne leies ut uten særlige

reparasjoner.
- «Leieavtalen» forstås som enhver muntlig og skriftlig avtale mellom Utleier og Leietaker vedrørende leie av Tilhenger som de

Alminnelige Leie- og Forsikringsvilkårene gjelder for jf. pkt. 1.1, herunder bestillinger og ordrebekreftelser hvis en skriftlig avtale
ikke er inngått.

- «Leiedag» betyr hver påbegynte kalenderdag.
- «Leiepris» den kostnad som betales i leie i henhold til Leieavtalen mellom Utleier og Leietaker.
- «Tilhenger» viser til den Tilhengeren som leies ut gjennom denne avtalen inklusive samtlige deler og tilbehør, herunder deler og

tilbehør som tilføyes eller inkluderes senere.
- «Utleier» er PNO, Utleier i Leieavtalen med Leietaker.

2.2      Uttrykk som for eksempel «inkluderer» forstås som «inkluderer, men er ikke begrenset til»
2.3      Ord i entall refererer også til ordets betydning i flertall, og omvendt
2.4      Overskriften i Leieavtalen og i de Alminnelige Leie- og Forsikringsvilkårene er veiledende, og har ingen betydning for tolkningen og

forståelsen av vilkårene i avtalen.
2.5      Ved henvisninger til Leieavtalen henvises det også til de Alminnelige Leie- og Forsikringsvilkårene
2.6      Leieavtalen gjelder foran de Alminnelige Leie- og Forsikringsvilkårene ved motstrid.

3 Leieperiode og leie
3.1      Leieperioden løper fra avtalt oppstartsdato og til  avtalt utløpsdato. Hvis utløpsdato ikke er spesifisert i avtalen eller det er grunnlag for å

terminere avtalen utløper avtalen etter pkt. 13 og 14. Uavhengig av om Leieavtalen er utløpt løper betalingsforpliktelsene (herunder
eventuell tilleggsleie jf. pkt. 3.7) til Tilhengeren er tilbakelevert i henhold til pkt. 14 og Utleier har blitt varslet om tilbakelevering jf. pkt. 3.6.

3.2      I tilfeller der hendelser utenfor Utleiers kontroll medfører økte kostander for Utleier kan Utleier øke Leietakers Leiepris før utløp av
leieperioden med et beløp som tilsvarer Utleiers økte kostander.

3.3      Leien skal betales av Leietaker innen den dato som er fastsatt for henting av Tilhengeren i Leieavtalen (oppstartsdato). Dersom Leietaker
ønsker å endre dato for henting må Utleier varsles innen kl. 1200 på dagen for oppstart av leieperioden.  Dersom varsel ikke er inngitt
innen fristen vil leie påløpe fra oppstartsdato i henhold til kontrakt.

3.4      Avtaleperioden påbegynnes senest innen 7 dager etter at Leietaker har fått varsel av Utleier om at Tilhengeren kan hentes.
3.5      Ved henting må Leietaker varsle Utleier om at Tilhengeren er hentet for å signere utsjekksskjema, hvis utleveringsskjema ikke signeres og

returneres av Leietaker aksepterer Leietaker innleveringsskjema utformet av Utleier.
3.6      Ved tilbakelevering av Tilhengeren, enten på Utleiers depot eller på et forhåndsavtalt leveringssted må Leietaker varsle Utleier om at

Tilhengeren er levert enten personlig på kontoret, på telefon eller på e-post. Tilhengeren anses ikke for å være levert før slikt varsel er gitt.
3.7      Ved langtidsleie (12 måneder eller mer) vil Leieavtalen automatisk forlenges på ubestemt tid dersom Tilhengeren ikke er levert tilbake

innen oppgitt leveringsdato i kontrakt jf. pkt. 3.1 eller etter terminering jf. pkt. 13 og 14. Leieprisen er 50 EURO (ekskl. MVA) pr. dag etter
terminering. Leietakers betaling av tilleggsleie på 50 EURO (ekskl. MVA.) er uten betydning for Utleiers rett til å holde Leietaker
erstatningsansvarlig for ytterligere tap eller kostander Utleier er påført som følge av forsinket levering, med mindre Leietaker kan bevise
at forsinket levering skyldes en hindring utenfor hans kontroll. Uavhengig av om Leieavtalen ikke kan termineres av Leietaker etter pkt.
13.3 og 14.4 har Leietaker i den forlengede leieperioden rett til  å terminere kontrakten med tre måneders varsel. Utleier har tilsvarende
rett med tre dagers varsel.

4 Overlevering
4.1      Leietakeren er alene ansvarlig for – og Leietaker garanterer at enhver person som handler på hans eller hennes vegne ved henting og

retur av Tilhengeren har fullmakt til å hente/ levere Tilhengeren etter avtale med Leietakeren. Leietakeren er bundet av enhver av
fullmektigens handlinger eller unnlatelser, og vedkommende har herunder kompetanse til å binde Leietakeren ved mottok av Tilhengeren,
verifisering av Tilhengerens tilstand og andre relevante oppgaver. Videre er Leietakeren eller vedkommende som handler på hans eller
hennes vegne ansvarlig for å inspisere Tilhengeren og sikre at denne leveres i god stand. Enhver mulig skade/defekt på Tilhengeren må
opplyses overfor Utleier på datoen for henting av Tilhengeren. Dersom Leietaker eller den som handler på hans vegne unnlater å
informere om feil eller skader ved levering anses feil elle skaden for å være forårsaket av Leietaker (herunder den som handler på hans
vegne) eller oppstått under leieperioden.

5 Bruk
5.1      Det er Leietakers ansvar å påse at Tilhengeren brukes på faglig kyndig vis og til tiltenkt formål. Tilhengeren kan kun brukes til de formål

den i alminneligheten er tiltenkt for. Lasten på Tilhengeren kan ikke overstige maksimal lasteevne, all last skal fordeles jevnt og
Tilhengeren skal ikke lastes med materiell som kan skade Tilhengeren eller fører til at Tilhengeren blir uanvendelig for videre transport av
varer.

5.2      Tilhengeren er enten Utleiers eller en tredjeparts eiendom, jf. art. 18,  og Leietaker har ingen rett til å pantsette den eller overlate den til
en tredjepart. Leietaker kan heller ikke uten uttrykkelig samtykke fra Utleier, leie ut, låne bort eller på annen måte stille Tilhengeren  til
disposisjon for noen som ikke er i Leietakers tjeneste.

5.3      Uten skriftlig forhåndssamtykke kan Leietaker heller ikke gjøre noen endringer på Tilhengeren eller montere av deler eller tilbehør som
hører til.

5.4      Uavhengig av om Tilhengeren er festet på motorvogn er Leietaker ansvarlig for Tilhengeren.



5.5      Leietaker kan ikke transportere Farlige Sto�er eller gods utover det som er definert som Lovlige Farlige Sto�er i denne avtalen.
5.6      Leietaker er ansvarlig for at motorvognen som transporterer Tilhengeren har gyldig grønt kort, og ikke benyttes i land som ikke er medlem

av grønt kort ordningen. Utleier har rett til å undersøke ved bruk av GPS eller annet sporingssystem hvorvidt Leietaker oppfyller sine
forpliktelser under art. 5.6.

6 Vedlikehold/ besiktigelser
6.1      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
forhåndssamtykke fra Utleier.

6.2      Utleier kan med jevne mellomrom, og om det er nødvendig, til enhver tid besiktige, reparere eller bytte ut Tilhengeren. Leietakeren skal
gjøre Tilhengeren tilgjengelig for Utleier i den forbindelse. 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.

6.3      Det regelmessige vedlikeholdet utføres av Utleier, men Leietaker er forpliktet til å gjøre Tilhengeren tilgjengelig for Utleier til de tidspunkt
som er fastsatt av Utleier for vedlikehold og besiktigelser av Tilhengeren. Dersom Utleier ikke får gjennomført vedlikehold og besiktigelser
av Tilhengeren som følge av at Leietaker ikke har gjort Tilhengeren tilgjengelig på disse avtalte dato og tider for vedlikehold, overdras det
fulle ansvaret for vedlikehold til Leietaker, herunder ansvaret for kostnadene ved vedlikeholdet.

6.4      Overhaling og besiktigelse skal skje på Leietakers egne verksteder dersom annet ikke er skriftlig avtalt med Utleier.

7 Reparasjoner/ dekk
7.1      Leietaker skal alltid innhente Utleiers samtykke før Leietaker reparerer feil eller skader på Tilhengeren.
7.2      Dersom Leietaker kan bevise at deler er slitt eller ødelagt som følge av normal slitasje, eller at Tilhengeren har feil som Leietaker ikke

burde oppdaget da Tilhengeren ble inspisert jf. pkt. 4.1, skal Utleier dekke direkte reparasjonskostnader.Utleier plikter ikke å erstatte
reparasjoner som utføres uten Utleiers uttrykkelige samtykke. Utleiers samtykke til enkelte reparasjoner innebærer ikke at Utleier påtar
seg ansvaret for å dekke kostnaden ved reparasjonen. 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 7.2, gjelder ikke om Utleier har gitt Leietaker en erstatningsTilhenger.

7.3      Utleiers plikt til å reparere feil eller skader på Tilhengeren i henhold til punkt 7.2 ovenfor gir ikke Leietaker rett til å si opp avtalen, jf. også
art. 13.2 og 13.3 nedenfor.

7.4      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 beregningsmåte gjelder for nye eller brukte dekk som skiftes ut som følge av totalødeleggelse.

8 Skader/feil / tap
8.1      Med mindre vilkår 7.2 i denne avtalen kommer til anvendelse skal Leietaker for egen kostand besørge reparasjon av Tilhengeren, eller

utskiftning av deler eller utstyr.
8.2      I tilfeller der Tilhengeren går tapt, blir totalskadet, blir stjålet, beslaglagt eller konfiskert, er Leietaker ansvarlig for å betale leie frem til

Utleier har mottatt leieinntekter som tilsvarer Tilhengerens markedsverdi, beregnet på tidspunktet da hendelsen inntra�. Leietaker skal
imidlertid, uavhengig av årsak,  minst betale leie i 30 dager etter at hendelsen er inntru�et. Dersom Tilhengeren kommer til rette eller
frigis, skal Leietaker betale leie til Tilhengeren er levert tilbake til Utleier i henhold til vilkårene i punkt 3 og 14, som om hendelsen aldri
hadde inntru�et.

8.3      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 Leietaker kan bevise at Utleier har forårsaket skaden
eller tapet ved egen uaktsomhet eller forsett.

8.4      Dersom en av hendelsene nevnt i punkt 8.2 inntre�er, skal Utleier om mulig stille en erstatningstilhenger til disposisjon for Leietaker på
samme vilkår som for Tilhengeren som er totalskadet, stjålet osv.

9 Kostnader påført som følge av reguleringsendring
9.1      Dersom reguleringsendringer fører til økte kostander for Utleier kan Utleier øke Leietakers Leiepris med en tilsvarende kostnadsøkning.

10 Skatter og avgifter
10.1    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 med et tillegg av
relaterte administrative kostnader.

11 Forsikring
11.1    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.

11.2    Leietaker skal betale forsikringspremiene til rett tid. Leietaker skal videre sørge for at Utleier står som begunstiget i forsikringsbeviset.
11.3    På Utleiers anmodning skal Leietaker fremlegge for Utleier forsikringsbevis og kvittering på betalte forsikringspremier.

12 Dekningsavtale
12.1    Dersom Leietaker ikke overholder sin forpliktelse til å forsikre Tilhengeren etter pkt. 11.1 har Utleier rett til å tegne forsikring med

forsikringsselskap på Leietakers vegne og for Leietakers kostnad, ved at det inngås en dekningsavtale mellom Utleier og Leietaker.
Leietaker kan velge ikke å tegne forsikring etter pkt. 11.1, men er i et slikt tilfelle forpliktet til å tegne en dekningsavtale gjennom Utleier for
å overholde sin forpliktelse til å holde Tilhengeren forsikret til enhver tid.

12.2    Dekningsavtalen inngås på følgende vilkår:
a.         Dekningsavtalen holder Leietaker skadesløs for  skade og ødeleggelse på Tilhengeren som Leietaker er ansvarlig for i henhold til

Leieavtalen.
b.         Dekningsavtalen dekker total eller delvis skade i alle tilfeller der skaden eller tapet er voldt som følge av: Tyveri, brann, skade ved

sjøtransport og ytre skade. Dekningsavtalen dekker kun skader og tap som er dekket under annen gyldig forsikring.
c.         Forsikringen under dekningsavtalen dekker ikke:

- Skader forvoldt som følge av at godset ikke er lastet eller festet i henhold til gjeldende regler eller som instruert av fabrikk,
leverandør og operatør osv.

- Tap forvoldt som følge av skader på hjul eller tyveri av hjul



- Skader forvoldt under av- og/ eller pålasting av godset
- Skade eller tap forvoldt ved feilaktig håndtering av Tilhengeren
- Skader eller tap forvoldt som følge av uaktsomt unnlatt vedlikeholdsarbeid som skulle vært utført av Leietakeren i henhold til

Leieavtalen.
- Skader eller tap av last på Tilhengeren
- Skader på eller ved festestropper, dekktau og reservedekk
- Skader eller tap oppstått når Tilhengeren er koblet til en lastebil med gyldig forsikring.
- Skader eller tap oppstått når lastebilen har stått parkert mer enn 7 dager på annen adresse enn Leietakers eller Utleiers adresse

på det tidspunktet der skaden eller tapet oppstår.
d.         Erstatning under dekningsavtalen:
Dekning under dekningsavtalen er betinget av at Leietaker har gjort følgende:

- Leietaker har varslet Utleier innen 24 timer etter Leietaker ble kjent med  skaden eller tyveriet
- Leietaker skal utforme skaderapport og politianmeldelse og oversende dokumentene til Utleier innen fem virkedager etter

Leietaker fikk kunnskap om skaden eller tyveriet
- Leietaker har tilgjengeliggjort all dokumentasjon som er nødvendig for å utmåling av kravet så fort som mulig

e.         Skade på last:
- Utleier er ikke ansvarlig for skade på last (dette er ikke inkludert i dekningsavtalen) eller skader/ tap som følge av at Tilhengeren

havarerer eller andre skader og tap som følge av at frysebokser eller annet bryter ned.
f.          Egen risiko:
I tilfeller der skaden eller tapet dekkes under dekningsavtalen vil Utleier fakturere Leietaker en egenandel. Dette gjelder med mindre
Leietaker og Utleier har avtalt annet. Følgende egenandelssatser i Euro (EUR) gjelder hvis ikke annet er avtalt:

- Tyveri av Tilhenger eller løftearm 6 700,-
- tilfeller hvor skade er forvoldt ved brann, eksplosjon, høydeskader eller totalskade 4 000,-
- Andre skader pr. Skadetilfelle 1 000,-

g.         Utleierens forsikringsselskap har full rett til å kreve regress
h.         Dekningsavtalen gjelder ved bruk av den forsikrede Tilhengeren i områder som omfattes av Grønt Kort ordningen
i.          Utleier kan ved en måneds varsel justere vilkårene i dekningsavtalen, dersom dette er begrunnet i endrede vilkår etter

forsikringsavtalen
12.3    Hvis Leietaker og Utleier har blitt enige om at dekningsavtalen ikke inkluderer dekning for skade på skrog vil pkt. 12 i denne avtalen likevel

gjelde med det unntak at forsikringen ikke dekker skade på Tilhengeren som oppstår under leieperioden.
12.4    Dersom dekningsavtalen er underskrevet av Utleiers forsikringsselskap er Utleier ansvarlig for forhold vedrørende avtale og eventuell

tvist med forsikringsselskapet. Leietaker er ansvarlig ovenfor Utleier å dokumentere og begrunne kravene på forespørsel.
12.5    Selv om en forsikringssak blir åpnet av Utleiers forsikringsselskap, skal avtalt Leiepris betales av Leietaker til Utleier inntil det tidspunktet

forsikringssaken er lukket og erstatning utbetales til Utleier, men Leietakers forpliktelse å betale leiebeløp til Utleier kan ikke overstige en
periode på 30 dager etter at skadekravet er fremmet.

12.6    Hvis Utleiers kostnader over en periode på seks måneder overskrider 75 % av premien for samme periode, har Utleier rett, med en måneds
varsel, til å foreslå for Utleier en økning av premien. Forslaget blir gjeldende dersom Leietaker ikke motsetter seg forslaget skriftlig innen
fristen på en måned. Dersom Leietaker motsetter seg Utleiers forslag, har Utleier rett til å terminere dekningsavtalen med en måneds
varsel. Prisøkningen eller termineringen av dekningsavtalen endrer ikke de andre vilkårene.

13 Avtalens opphør
13.1    Utleier har rett til å terminere Leieavtalen dersom Leietaker:

- Misligholder betalingsforpliktelser under Leieavtalen, dekningsavtalen eller annen avtale inngått mellom partene
- Misligholder forpliktelser under Leieavtalen, dekningsavtalen eller annen avtale inngått mellom partene
- Begrenser eller skader Utleiers rettigheter eller interesser under Leieavtalen, dekningsavtalen eller annen avtale inngått mellom

partene.
- Ved inngåelse av gjeldsforhandlinger med sine kreditorer eller når det åpnes konkurs eller restrukturering hos Leietaker der

Leietakers konkursbo på Utleiers forespørsel  ikke bekrefter innen fem kalenderdager at de ønsker å tre inn i avtalen. Dersom
konkursboet eller andre som disponerer på Leietakers vegne trer inn i avtalen gjelder avtalen på samme vilkår. Hvis boet bruker
eller på annen måte disponerer Tilhengeren etter konkurs- eller restruktureringsforhandlinger er påbegynt, skal boet anses å ha
bekreftet Leieavtalen.

13.2    Dersom avtalen sies opp i henhold til punkt 13.1, 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 om erstatning i punkt 15 nedenfor skal komme til anvendelse dersom de
er relevante.

13.3    Leieavtalen kan ikke termineres av Leietaker.

14 Tilbakelevering av Tilhengeren
14.1    Tilhengeren skal tilbakeleveres i Normal Stand og i den stand den var ved henting, jf. art. 4, med unntak av alminnelig 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, med mindre punkt 7 ovenfor kommer til anvendelse.

14.2     Ved tilbakelevering av Tilhengeren er Leietaker eller tredjepart som handler på tredjepart vegne forpliktet til å utforme en
tilstandsrapport. Leietaker er alene ansvarlig for – og Leietaker garanterer at tredjepart som handler på hans vegne er autorisert til å
gjennomføre tilbakelevering i avtale med Leietaker og at Leietaker er bundet av tredjepartens handlinger eller unnlatelser, herunder
bundet til tilstandsrapporten utformet av tredjeparten som om tilstandsrapporten var gjennomført av Leietakeren selv.

14.3    Ved tilbakelevering utenfor alminnelig arbeidstid forblir Tilhengeren Leietakers ansvar inntil Utleier faktisk mottar Tilhengeren.
Tilbakelevering har i alle tilfeller ikke funnet sted før innsjekkings- og utsjekkingsdokumentene er signert av Leietaker.

14.4    Leietaker har ikke rett til å terminere Leieavtalen ved førtidig tilbakelevering.
14.5    Med mindre Utleier har akseptert annet sted for tilbakelevering skal Leietaker tilbakelevere Tilhenger til samme sted som Tilhengeren var

hentet fra eller til Utleiers lagringsplass. Dersom Tilhengeren ikke er returnert i henhold til dette, kan Utleier kreve kompensasjon for
transportkostnadene som oppstår ved transport av Tilhengeren fra faktisk leveringssted til stedet der Tilhengeren opprinnelig ble hentet
eller skulle ha blitt levert.

14.6    Ved korttidsleie (under 12 måneder) har Utleier rett til å få tilbakelevert Tilhengeren innen avtalt frist for tilbakelevering eller avtalt
forlengelse.  Dersom Tilhengeren ikke er tilbakelevert innen avtalt frist løper avtalen frem til Tilhengeren er returnert til Utleier til en
Leiepris på 50 euro pr. dag ekskl. MVA  i henhold til pkt. 3.7. Betaling for tilleggsdager medfører ingen begrensninger i Utleiers rett til å



kreve erstatning for økonomisk tap som følge av forsinkelsen eller erstatning for skader på Tilhengeren, med mindre Leietakeren kan
bevise at forsinket tilbakelevering skyldtes forhold utenfor hans kontroll.

15 Skadeserstatning
15.1    Leietaker skal holde Utleier skadesløs for alle krav fra tredjeperson som skyldes bruk av Tilhengeren fra Tilhengeren er hentet fra Utleiers

depot og til den er returnert av Leietaker i samsvar med pkt. 14.
15.2     Leietaker er forpliktet til å betale alle kostander Utleier påføres ved håndhevelse eller etterlevelse av sine avtalte rettigheter i

Leieavtalen, dekningsavtalen eller andre avtaler mellom Leietaker og Utleier, herunder avtale mellom Leietaker og annet selskap i samme
konsern som Utleier.

16 Ansvarsfrihet
16.1    Med mindre annet er avtalt er Utleier ikke erstatningspliktig ved:

- Skade som følge av synlige eller skjulte feil og mangler på Tilhengeren, herunder skade på last på eller i Tilhengeren, med mindre
skaden er påført ved forsett eller grov uaktsomhet hos Utleier.

- Skade eller tap som påføres som følge av at Tilhengeren er stjålet, ødelagt, opphørt, beslaglagt eller konfiskert, herunder tapt
eller ødelagt gods som er eller var på eller i Tilhengeren. Utleier er heller ikke ansvarlig for tap som påføres av o�entlig
myndighets handlinger eller unnlatelser, herunder at konsesjoner eller tillatelser ikke er gitt i tide.

16.2    Utleier er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap.
16.3    Utleiers erstatningsplikt kan aldri overstige Utleiers forsikringsverdi av utstyret pr. skadetilfelle.

17 Sikkerhet og renter
17.1    Utleier kan på ethvert tidspunkt i avtaleperioden kreve at Leietaker stiller sikkerhet for sine forpliktelser.
17.2    Ved forsinket betaling av Leiepris eller annet beløp Leietaker er pliktig å betale i henhold til Leieavtalen foreligger det betalingsmislighold

med umiddelbar virkning. Fra den dagen betalingsfristen er oversittet har Utleier krav på skyldig beløp inkludert en rente på 1,5 % pr.
påbegynte måned betalingsfristen er oversittet til betaling skjer, i tillegg til administrative kostander Utleier er påført i forbindelse med
inndrivelse av kravet.

18 Leietakers finansiering
18.1    Leietaker er klar over at Utleier benytter et finansieringsselskap til å finansiere kjøp eller leie av Tilhengerne, og at Tilhengerne enten

erverves gjennom en nedbetalingsplan, med rett til tilbakeføring til finansieringsselskapet, eller leies av Tilhengerens eier.
18.2    I tilfeller der Utleier har ervervet Tilhengeren på avbetaling gjelder følgende:

a)       Leietaker samtykker til at finansieringsinstitusjon kan kreve Tilhengeren tilbakelevert, uten erstatning, i tilfeller der finansinstitusjonen
har rett til det, enten etter avtale med Utleier eller etter lov.

18.3    I tilfeller der Utleier har ervervet Tilhengeren ved leasing gjelder følgende:
a)       Leietaker samtykker til at finansinstitusjonen kan kreve tilbake Tilhengeren, uten erstatning fra Leietaker i tilfeller der Utleier ikke

overholder sine kontraktsforpliktelser overfor finansinstitusjonen, dersom Utleier erklæres konkurs eller det foreligger andre forhold
som gir finansinstitusjonen rett til å terminere kontrakten med umiddelbarvirkning.

18.4    I tilfeller der finansinstitusjonen krever Tilhengeren tilbakelevert som følge av manglende betaling fra Utleiers side har Leietaker rett til å
betale kravet på Utleiers vegne, og motregne i egen leie mot Utleier.

19 Overdragelse
Utleier har rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser etter Leieavtalen til en tredjepart forutsatt i henhold til ufravikelige lovregler
gjeldende rett .

20 Databehandling
20.1    Utleier og Utleiers konsernselskaper kan behandle personopplysninger om Leietaker, Leietakers ansatte, agenter eller andre personer

som handler på vegne av Leietaker, som Utleier eller et konsernselskap til Utleier er databehandler for. Personvernreglene kan leses her
https://pnorental.com/privacy

21 Annet
21.1    Leietaker må etter Utleiers forespørsel og etter Utleiers skjønn gi Utleier tilgang til all data fra, men er ikke begrenset til, GPS og/ eller IoT

eller lignende datasystemer eller data fra andre enheter som er tilknyttet Tilhengeren, herunder også data fra andre eksterne løsninger.
21.2    Leieavtalen er regulert og skal fortolkes etter Norsk rett. Hvis dekningsavtale er inngått gjelder tilsvarende for denne.
21.3    Tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med Leieavtalen eller dekningsavtalen, herunder tvister angående tolkning, eksistens

og gyldighet av Leieavtalen eller dekningsavtalen skal avgjøres ved søksmål til Norske domstoler. Dersom Leietaker og Utleier ikke kan
enes om hvor søksmål skal reises vil tvisten avgjøres i Oslo tingrett i første instans.

https://pnorental.com/privacy
https://pnorental.com/privacy

