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Anvendelse
Medmindre der helt eller delvist afviges fra dette i Lejeaftalen mellem Lejer og Udlejer, gælder disse generelle vilkår og betingelser (de "Generelle
Vilkår og Betingelser") for og udgør en integreret del af Lejeaftalen.
Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder uanset om den lejede trailer er ejet af Udlejer eller af en tredjepart.
Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder, hvor det er relevant, for dækningsaftaler indgået mellem Lejer og Udlejer, dog underordnet de gældende
særlige generelle vilkår og betingelser for dækningsaftale, jf. pkt. 11.2.
Definitioner og fortolkning
Medmindre Lejeaftalen (og/eller en dækningsaftale, hvis det er aftalt) anvender definitioner angivet med store bogstaver som afvigelse fra
nedenstående, finder følgende definitioner anvendelse på:
- "Tilladte ætsende materialer" betyder de materialer, der er opført i gruppe 4 og 9 i den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad vej (ADR) (del 3 af listen over farligt gods).
- "Farlige materialer" betyder materialer, der er opført i transportmanualen for farlige materialer med eventuelle ændringer.
- "Lejer" betyder lejer i henhold til Lejeaftalen med Udlejer.
- "Udlejer" betyder PNO som udlejer i henhold til Lejeaftalen med Lejer.
- "Normal stand" betyder, at Traileren skal overholde de gældende trafiksikkerhedsregler, og at den skal kunne udlejes igen uden særlige
reparationer.
- "Lejeaftale" betyder den aftale om leje af trailere, der er indgået mellem Lejer og Udlejer, og som disse Generelle Vilkår og Betingelser finder
anvendelse på, jf. pkt. 1. Ved "Lejeaftale" forstås enhver skriftlig eller mundtlig aftale, herunder tilbud/ordrebekræftelse/udstedelsesattest osv.,
hvis der ikke er indgået en formel lejeaftale mellem Lejer og Udlejer.
- "Udlejningsdag" henviser til enhver påbegyndt kalenderdag.
- "Lejeafgift" betyder det gebyr for leje af Traileren, der er aftalt i Lejeaftalen mellem Lejer og Udlejer.
- "Trailer" betyder den eller de trailere, som Lejer lejer i henhold til Lejeaftalen med Udlejer, inklusive dele og tilbehør, og de dele og det tilbehør, der
måtte blive tilføjet eller monteret på et senere tidspunkt.

2.2 Udtryk som "inklusive" og lignende udtryk betyder "herunder, men ikke begrænset til".
2.3 Ord i ental omfatter også flertalsord og omvendt.
2.4 Overskrifterne i Lejeaftalen og disse Generelle Vilkår og Betingelser er udelukkende vejledende og har ingen juridisk virkning på forståelsen eller
fortolkningen af bestemmelserne i Aftalen og/eller de Generelle Vilkår og Betingelser.
2.5 Når der henvises til Lejeaftalen, omfatter det disse Generelle Vilkår og Betingelser.
2.6 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Lejeaftalen og disse Generelle Vilkår og Betingelser har Lejeaftalen forrang.
3.0 Lejeperiode og Lejeafgift
3.1 Lejeperioden begynder på den dato, der er angivet i Lejeaftalen, og lejeperioden slutter på den udløbsdato, der er angivet i Lejeaftalen, dog under
forudsætning af, at Lejer har givet et behørigt opsigelsesvarsel, jf. pkt. 3.6 nedenfor, og at Lejer har meddelt Udlejer, at han har returneret Traileren, jf.
pkt. 3.7 nedenfor. Hvis der ikke er angivet nogen udløbsdato i Lejeaftalen, eller hvis Udlejer har grund til opsigelse i løbet af lejeperioden, ophører
lejeperioden i overensstemmelse med pkt. 12 og 13 nedenfor. Uanset ovenstående anses lejeperioden aldrig for at være afsluttet - og dermed skal der
betales Lejeafgift (plus eventuelt tillæg som nævnt i pkt. 3.8) - indtil Traileren er returneret, jf. pkt. 13 nedenfor, og Udlejer er blevet underrettet om
returneringen af Traileren, jf. pkt. 3.6 nedenfor.
3.2 Hvis der opstår ydre omstændigheder, som medfører en stigning i Udlejers omkostninger, har Udlejer ret til inden lejeperiodens udløb at forhøje den
Lejeafgift, der er aftalt i henhold til Lejeaftalen, med et beløb, der svarer til de øgede omkostninger. Dette omfatter også omkostningsstigninger som følge
af ændringer i lovgivningen.
3.3 Lejeafgiften gælder og skal betales af Lejer fra den afhentningsdato, der er angivet i Lejeaftalen. Hvis Lejer anmoder om en ændring af
afhentningsdatoen, skal denne anmodning meddeles til Udlejer senest kl. 12.00 på den angivne afhentningsdato, da Lejeafgiften ellers gælder uanset det
faktiske tidspunkt og den faktiske dato for afhentning.
3.4 Medmindre andet er aftalt, begynder Lejeaftalen senest 7 dage efter, at Lejer har fået besked fra Udlejer om, at Traileren er klar til afhentning.
3.5 Når Traileren er afhentet, skal Lejer give besked til Udlejer for at få udleveret et udtjekningsdokument og underskrive dette. Hvis Lejer ikke modtager
og underskriver et udtjekningsdokument, accepterer Lejer det indtjekningsdokument, som Udlejer udsteder ved tilbagelevering af Traileren.
3.6 På trods af at Lejeaftalen har en udløbsdato, fortsætter den efter denne dato, medmindre Lejer forudgående meddeler Udlejer, at Lejeaftalen skal
opsiges. Opsigelsen skal ske med det i Lejeaftalen fastsatte opsigelsesvarsel. Hvis der ikke er angivet nogen opsigelsesfrist i Lejeaftalen, gælder en
opsigelsesfrist på 3 måneder til datoen for udløbet af lejeperioden eller den forlængede efterfølgende lejeperiode. Hvis Lejeaftalen fortsætter efter
udløbsdatoen, sker dette på D2D-vilkår, jf. pkt. 3.7, og med samme opsigelsesvarsel som den oprindelige lejeperiode. For at undgå tvivl er Lejer under
ingen omstændigheder berettiget til at opsige Lejeaftalen med et varsel til en dato før Lejeaftalens udløbsdato.
3.7 Hvis Lejeaftalen ikke har en udløbsdato (dvs. D2D-kontrakter), kan Lejeaftalen opsiges af Lejer, forudsat at Lejer giver Udlejer et forudgående varsel
herom. Opsigelsen skal ske med det i Lejeaftalen fastsatte opsigelsesvarsel. Hvis der ikke er angivet nogen opsigelsesfrist i Lejeaftalen, gælder en
opsigelsesfrist på 3 måneder.
3.8 Når Traileren returneres enten på Udlejers anlæg eller på et på forhånd aftalt/efterfølgende udpeget sted, jf. pkt. 12.2 og 13.5, skal Lejer underrette
Udlejer enten personligt på kontoret, pr. telefon eller pr. e-mail. Uanset Lejers opsigelse af Lejeaftalen i henhold til pkt. 3.6, ophører lejeperioden og Lejers
forpligtelse til at betale Lejeafgift ikke, før Lejer har meddelt Udlejer om den returnerede Trailer, ligesom pkt. 3.9 nedenfor vil finde anvendelse.
3.9 Hvis Lejer har givet behørigt varsel om opsigelse af Lejeaftalen, jf. pkt. 3.6, men ikke returnerer Traileren på udløbsdatoen, jf. pkt. 3.1, eller umiddelbart
efter Udlejerens opsigelse, jf. pkt. 12 og 13, har Udlejer ret til straks at tage Traileren i besiddelse. I perioden indtil Traileren igen er i Udlejers varetægt og
besiddelse, fortsætter Lejeaftalen, og Lejeprisen bliver pålagt et tillæg på 50 euro (+ moms) pr. dag. Den fortsatte betaling af Lejeafgiften og
tillægsgebyret på 50 euro (+ moms) pr. dag berører ikke Udlejers ret til at holde Lejer ansvarlig for yderligere skader eller omkostninger, der måtte opstå
som følge af, at Lejer ikke tilbageleverer Traileren som aftalt på udløbsdatoen eller umiddelbart efter Udlejers opsigelse, medmindre Lejer dog utvetydigt
kan godtgøre, at Traileren ikke blev tilbageleveret på den aftalte udløbsdato/umiddelbart efter opsigelsen på grund af omstændigheder, der ligger uden
for Lejerens kontrol.
3.10 Hvis Lejeaftalen forlænges automatisk, jf. pkt. 3.6, vil Lejeafgiften blive forhøjet med 15 %, medmindre der indgås en anden aftale med Udlejer. Dette
gælder også for efterfølgende forlængelser, hvilket betyder, at Lejeafgiften vil blive forhøjet hver gang en kontrakt forlænges, medmindre der indgås en
anden aftale med Udlejer.
4.0 Levering
4.1 Det er udelukkende Lejerens ansvar - og Lejer garanterer - at den person, der handler på dennes vegne ved afhentning samt returnering af Traileren,
udtrykkeligt og uigenkaldeligt er autoriseret i henhold til en separat aftale med Lejer til at afhente og returnere Traileren, og Lejer er juridisk bundet af
enhver handling eller undladelse udført af den person, der handler på dennes vegne i forbindelse med Lejeaftalen. Den udtrykkelige og uigenkaldelige
bemyndigelse fra Lejer til den person, der handler på dennes vegne, skal bl.a. omfatte den juridiske beføjelse til at udføre alle relevante nødvendige
opgaver, såsom modtagelse af Traileren, kontrol af Trailerens tilstand og andre relevante opgaver. Desuden er Lejer, eller den person, der handler på
dennes vegne, ansvarlig for at inspicere Traileren behørigt for at sikre, at Traileren modtages i god og funktionsdygtig stand. Eventuelle skader og/eller
fejl på Traileren skal meddeles til Udlejer på datoen for afhentning af Traileren. Hvis Lejer eller den person, der handler på dennes vegne, undlader at
underrette Udlejer, anses skaden eller fejlen på Traileren for at være forårsaget af Lejer (herunder den person, der handler på dennes vegne) eller opstået
i den periode, hvor Lejer er ansvarlig for Traileren.
5.0 Anvendelse
5.1 Det er udelukkende Lejers ansvar at sikre, at Traileren anvendes på en professionel måde og til det formål, der er tilsigtet og aftalt i henhold til
Lejeaftalen. Traileren må kun anvendes på den måde og til det formål, som Traileren med rimelighed er konstrueret til, hvilket bl.a. indebærer, at Traileren
ikke må lastes ud over sin maksimale lasteevne, at lasten skal være jævnt fordelt, og at Lejer ikke læsser en sådan last, der kan beskadige Traileren eller
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gøre den uegnet til at transportere yderligere gods.
5.2 Traileren er enten Udlejers eller tredjemands ejendom, jf. pkt. 18, hvorfor Lejer ikke har ret til at pantsætte eller overdrage Traileren, ligesom Lejer
ikke uden Udlejers udtrykkelige forudgående og skriftlige samtykke har ret til at videreudleje eller videreudlåne Traileren eller stille Traileren til rådighed
for en eventuel tredjemand, der ikke er ansat hos, bemyndiget af eller i tjeneste hos Lejer.
5.3 Uden Udlejers udtrykkelige forudgående og skriftlige samtykke er det ikke tilladt for Lejer at foretage ændringer på Traileren eller at afmontere dele
eller beslag fra den.
5.4 Lejer er ansvarlig for Traileren, uanset om Traileren er koblet til en lastbil eller ej.
5.5 Lejer må ikke transportere Farlige materialer eller andre ætsende materialer end de Tilladte ætsende materialer.
5.6 Lejer skal sikre, at den lastbil, der trækker Traileren, har et gyldigt Grønt Kort og er ansvarlig for at sikre, at Traileren kun må anvendes inden for lande,
der deltager i Grønt Kort-systemet. Udlejer er berettiget til at spore og lokalisere Traileren via en installeret GPS-enhed eller en lignende digital løsning
for at kontrollere, om Lejer overholder sine forpligtelser i henhold til dette pkt. 5.6.
5.7 Uanset pkt. 5.6 må Lejer ikke anvende traileren i områder, hvor der er - eller er risiko for - krig, krigslignende aktiviteter, krænkelse af neutralitet,
borgerkrig, oprør, andre former for borgerlige uroligheder, foranstaltninger til forebyggelse af førnævnte aktiviteter, nukleare ulykker eller anden
unormal nuklear aktivitet, naturforstyrrelser eller naturkatastrofer og lignende begivenheder.
6.0 Vedligeholdelse/Inspektioner
6.1 Lejer skal til enhver tid sørge for, at Traileren holdes i god og funktionsdygtig stand. Desuden skal Lejeren overholde de krav, der er forbundet med
love, forskrifter og bestemmelser vedrørende Trailerens stand og trafiksikkerhed. Hvis dele eller udstyr på Traileren skal udskiftes, må Lejer kun udskifte
disse med originale dele. Udskiftning med andre reservedele eller andet udstyr kan kun ske efter forudgående udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra Udlejer.
6.2 Udlejer er berettiget til at foretage inspektioner af, reparationer på eller om nødvendigt udskiftning af Traileren på et hvilket som helst tidspunkt i
lejeperioden, og Lejer er forpligtet til i rimeligt omfang at stille Traileren til rådighed for Udlejer på den adresse, som Lejer har oplyst i Lejeaftalen, eller en
anden adresse, hvis det efterfølgende aftales. Lejer skal også give Udlejer adgang til Traileren i det tidsrum, der er hensigtsmæssigt for at udføre de
inspektioner og kontroller af Traileren, som er nødvendige i henhold til myndighedskrav.
6.3 Den periodiske vedligeholdelse af Traileren skal udføres af Udlejer, men Lejer er forpligtet til at følge og overholde de datoer og tidspunkter, som
Udlejer har fastsat for vedligeholdelse og inspektioner. Hvis Lejer ikke overholder disse fastsatte datoer og tidspunkter for vedligeholdelse, overgår det
fulde ansvar og vedligeholdelsespligten for Traileren, og herunder de omkostninger, der er forbundet hermed, straks til Lejer.
7.0 Reparationer/Dæk
7.1 Lejer skal altid bede om Udlejers tilladelse, før han udfører reparationer, udbedrer fejl eller udbedrer skader på Traileren.
7.2 Hvis Lejer kan bevise, at Trailerens dele er slidte eller ødelagte som følge af normal slitage, eller at Traileren på tidspunktet for Lejeaftalens indgåelse
var behæftet med skjulte fejl og mangler, som Lejer med rimelighed ikke kunne eller burde have opdaget ved sin inspektion af Traileren, jf. pkt. 4.1, vil
Udlejer være ansvarlig for de direkte omkostninger til reparationer, der er opstået som følge heraf. Udlejer er dog ikke ansvarlig for omkostninger til
reparationer, der er udført uden Udlejers forudgående godkendelse. Udlejerens godkendelse af visse reparationer indebærer ikke i sig selv, at Udlejer
accepterer at påtage sig ansvaret for de omkostninger, der er forbundet med sådanne reparationer. Lejer er forpligtet til at betale Lejeafgift for Traileren
i den periode, hvor Traileren repareres, men Lejeafgift skal ikke betales i den periode, hvor Traileren repareres, hvis sådanne reparationer burde have
været betalt af Udlejer i henhold til dette pkt. 7.2. En sådan fritagelse for betaling af Lejeafgift i reparationsperioden er dog altid betinget af, at Udlejer
ikke har stillet en erstatnings-trailer til rådighed til gengæld.
7.3 Selv om Udlejer skal udbedre defekter eller skader på Traileren og afholde de direkte omkostninger i forbindelse med en sådan udbedring, jf. pkt. 7.2,
giver dette ikke Lejeren ret til at opsige Lejeaftalen.
7.4 Lejer vil blive debiteret slitage af dæk og bremsebelægninger, som overstiger normal slitage. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt at rotere dæk af
andre årsager end normal slitage, f.eks. punktering, havari, tab af slidbane osv. skal Lejer betale for serviceudgifterne samt udgifterne til nye dæk pr.
beskadiget mm. Omkostningerne beregnes pr. resterende mm profildybde, fra det nye dæk ned til den lokalt krævede gevinddybde. Det samme gælder
for nye eller brugte dæk, som skal udskiftes af Lejer, fordi dækket/dækkene er blevet totalskadet i lejeperioden.
8.0 Skader/Fejl og mangler/Tab
8.1 Medmindre pkt. 7.2 finder anvendelse, skal Lejer betale for omkostningerne til reparationer af Traileren samt for tabte dele eller udstyr, der skal
udskiftes.
8.2 I tilfælde af, at Traileren går tabt, beskadiges i sin helhed, stjæles, bortkommer eller konfiskeres, er Lejer forpligtet til at betale Lejeafgift for Traileren,
indtil et beløb svarende til Trailerens markedsværdi - beregnet fra det tidspunkt, hvor hændelsen fandt sted - er blevet betalt til Udlejer. Lejer skal dog
under alle omstændigheder betale en minimums-Lejeafgift beregnet på grundlag af 30 dage fra det tidspunkt, hvor hændelsen fandt sted. Hvis Traileren
findes igen eller frigives, skal Lejer betale Lejeafgift indtil det tidspunkt, hvor Traileren returneres til Udlejer, jf. pkt. 3 og 13, som om hændelsen aldrig
havde fundet sted.
8.3. Lejer skal fuldt ud erstatte Udlejer for alle skader eller tab, der måtte opstå som følge af et helt eller delvist tab af Traileren eller skader på denne.
Lejerens erstatningsansvar gælder uanset tabets eller skadens art. Sidstnævnte gælder dog ikke, hvis Lejer entydigt kan bevise, at årsagen til den
opståede skade eller det opståede tab skyldes fejl eller forsømmelighed fra Udlejers side.
8.4. Hvis sådanne i pkt. 8.2. nævnte begivenheder indtræffer, skal Udlejer - i det omfang det er muligt - stille en erstatningstrailer til rådighed for Lejer på
samme vilkår som den i Lejeaftalen omhandlede Trailer, der blev totalt ødelagt, stjålet m.v.
9.0 Skatter og afgifter
9.1 Alle skatter, afgifter, bøder, toldgebyrer og andre gebyrer, der skal betales som følge af anvendelsen eller besiddelse af Traileren, skal betales af Lejer.
I tilfælde af at sådanne udgifter eller gebyrer debiteres Udlejer, har Udlejer ret til at viderefakturere udgiften til Lejer sammen med de administrative
gebyrer, der er forbundet med en sådan viderefakturering. En sådan viderefakturering forfalder straks.
10.0 Forsikring
10.1 Lejer er forpligtet til for egen regning at sikre, at Traileren er og vedbliver med at være forsikret hos en velanbefalet forsikringsmægler mod risiko for
tyveri, tab eller beskadigelse, herunder risiko for krig. Forsikringssummen skal være et beløb svarende til Trailerens markedsværdi og skal omfatte dækning
af ansvar over for tredjemand. I alle andre henseender skal forsikringen svare til de sædvanlige handelsbetingelser og -vilkår.
10.2. Lejer skal betale forsikringspræmien rettidigt. Desuden skal Lejer sørge for, at Udlejer er nævnt som begunstiget i forsikringspolicen.
10.3 På anmodning fra Udlejer er Lejer forpligtet til at fremlægge forsikringspolicen og kvitteringen for betalingen for Udlejer.
11.0 PNO Cover Agreements
11.1 Hvis Lejer ikke opfylder sin forpligtelse til at forsikre Traileren i overensstemmelse med pkt. 10, er Udlejer berettiget til at tegne en dækningsaftale på
Lejers vegne og for Lejers regning. Lejer kan vælge ikke at forsikre Traileren som fastsat i pkt. 10, men i så fald er Lejer forpligtet til at tegne en
dækningsaftale gennem Udlejer for at opfylde sin forpligtelse til altid at sikre, at Traileren til enhver tid er forsvarligt forsikret.
11.2 Betingelserne for dækningsaftaler kan findes i dokumentet PNO Cover Agreements (www.pnorental.com/PNO-Cover-agreements).
11.3 Selv om en forsikringssag åbnes af Udlejers forsikringsselskab, skal Lejer betale Lejeafgift til Udlejer i henhold til Lejeaftalen indtil det tidspunkt,
hvor forsikringssagen lukkes og erstatning udbetales til Udlejer, dog kan Lejers forpligtelse til at betale Lejeafgift til Udlejer ikke overstige en periode på
30 dage efter, at skadesanmeldelsen er indgivet.
12.0 Opsigelse af Lejeaftalen
12.1 Udlejer er berettiget til straks at opsige Lejeaftalen, hvis Lejer:
- Undlader at betale et eventuelt skyldigt beløb i henhold til Lejeaftalen, dækningsaftalen eller en eventuel anden lejeaftale eller anden kontrakt
mellem Lejer og Udlejer.
- Undlader at overholde og efterkomme sine forpligtelser i henhold til lejeaftalen, dækningsaftalen eller en eventuel anden lejeaftale eller anden
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kontrakt mellem Lejer og Udlejer.
- Begrænser eller på nogen måde bringer Udlejers rettigheder eller interesser i henhold til Lejeaftalen, dækningsaftalen eller en eventuel anden
lejeaftale eller anden kontrakt mellem Lejer og Udlejer i fare.
- Indgår i akkord med sine kreditorer, eller hvis der indledes konkurs- eller omstruktureringsbehandling mod Lejer, forudsat dog at boet - på Udlejers
anmodning - ikke bekræfter Lejeaftalen inden for 5 kalenderdage efter Udlejers anmodning, da Lejeaftalen vil blive betragtet som opsagt ved
udløbet af 5-dages perioden, hvis den ikke bekræftes af boet. Hvis Lejeaftalen bekræftes af boet, skal bekræftelsen omfatte disse Generelle Vilkår
og Betingelser samt dækningsaftalen (hvis en sådan er aftalt). Hvis boet anvender eller på anden måde disponerer over Traileren, efter at konkurseller omstruktureringsbehandlingen er indledt, anses boet for at have bekræftet Lejeaftalen.
12.2 Ved Lejeaftalens ophør i henhold til pkt. 12.1 skal Lejer straks returnere Traileren til Udlejers adresse eller et eventuelt andet sted, der er aftalt eller
udpeget af Udlejer. I så fald har Udlejer ret til at tage Traileren i besiddelse for Lejers regning. Lejer skal refundere Udlejer for alle omkostninger, der
opstår som følge af ophør og opbevaring af Traileren. I givet fald vil erstatningsgodtgørelse som angivet i pkt. 16 nedenfor finde anvendelse.
12.3 Lejeaftalen er uopsigelig for Lejer indtil udløbsdatoen jf. pkt. 3 inkl. relevante underpunkter. Hvis kontrakten er indgået på D2D-vilkår, kan kontrakten
opsiges med det relevante varsel, jf. pkt. 3.6.
13.0 Returnering af Traileren
13.1 Traileren skal returneres i Normal stand og i den stand, som den var på afhentningsdatoen, jf. pkt. 4, med undtagelse af normal slitage. Vurderingen
af den returnerede Trailers tilstand er baseret på dokumentet PNO Return Conditions (www.pnorental.com/pno-return-conditions).
Omkostninger til vask af Traileren kan pålægges Lejer, hvis Traileren ikke returneres i umiddelbar genudlejningsegnet stand. Hvis Traileren er
ufuldstændig ved tilbageleveringen, hvis dele og udstyr er beskadiget eller mangler (herunder Trailerens dokumenter), ophører forpligtelsen til at betale
Lejeafgiften først, når Traileren er blevet repareret og/eller de manglende elementer er blevet returneret eller erstattet. Udgifterne til reparation og
genanskaffelse skal betales af Lejer, med undtagelse af udgifter, som Udlejer er ansvarlig for i henhold til pkt. 7 ovenfor.
13.2 Ved tilbagelevering af Traileren til Udlejers anlæg skal Lejer, eller den person, der tilbageleverer Traileren for og på vegne af Lejer, udarbejde en
inspektionsrapport om Trailerens tilstand. Det er udelukkende Lejerens ansvar - og Lejer garanterer - at den person, der handler på dennes vegne ved
returnering af Traileren, udtrykkeligt og uigenkaldeligt er autoriseret i henhold til en separat aftale med Lejer til at returnere Traileren, og Lejer er juridisk
bundet af enhver handling eller undladelse udført af den person, der handler på dennes vegne i denne henseende. Lejer er derfor bundet af den
inspektionsrapport, der er udarbejdet og underskrevet af den person, der returnerer Traileren på dennes vegne, som om inspektionsrapporten var
udarbejdet og underskrevet af Lejer selv.
13.3 Hvis Traileren ikke returneres inden for normal arbejdstid, forbliver Traileren Lejers ansvar indtil det tidspunkt, hvor Udlejer faktisk har modtaget
Traileren. Traileren anses ikke for at være returneret, før Udlejer har underskrevet indtjeknings-/udtjekningsdokumentet.
13.4. Lejer har ikke ret til at opsige Lejeaftalen i utide og tilbagelevere Traileren på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af lejeperioden.
13.5 Medmindre Udlejer udpeger et andet sted for tilbagelevering af Traileren, skal Traileren returneres til samme anlæg, hvor den blev afhentet eller alternativt - til Udlejers anlæg, hvis det ikke er identisk med afhentningsanlægget. Hvis Traileren ikke returneres i overensstemmelse hermed, kan Udlejer
kræve godtgørelse for de transportomkostninger, der er forbundet med transporten af Traileren fra det anlæg/det sted, hvor returneringen blev
foretaget, og til det anlæg, hvor Traileren oprindeligt blev afhentet eller skulle have været returneret.
14.0 Erstatningsgodtgørelse
14.1 Lejer skal holde Udlejer skadesløs for ethvert krav, som tredjemand måtte rejse mod Udlejer i forbindelse med Trailerens brug i bredeste forstand fra
det tidspunkt, hvor Traileren forlod Udlejers anlæg og Lejeaftalen begyndte, til det tidspunkt, hvor den returneres til Udlejer i overensstemmelse med de
betingelser, der er angivet i pkt. 13.
14.2. Lejer skal betale alle udgifter og omkostninger, som Udlejer pådrager sig ved at håndhæve eller forsvare sine rettigheder eller retsmidler i henhold
til Lejeaftalen og dækningsaftalen samt enhver anden lejeaftale eller kontrakt mellem Lejer og Udlejer eller en koncernvirksomhed knyttet til Udlejer.
15.0 Fritagelse for og begrænsning af ansvar
15.1 Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt i Lejeaftalen, er Udlejer fritaget for ethvert ansvar for:
- Skader som følge af synlige eller skjulte fejl og mangler ved Traileren, uanset hvordan disse fejl er opstået, herunder skader på eller tab af gods, som
var eller har været på eller i Traileren, bortset fra skader eller tab forårsaget af forsæt eller grov uagtsomhed fra Udlejers side.
- Skader eller tab som følge af, at Traileren er blevet stjålet, tabt, beskadiget, ophørt, beslaglagt eller konfiskeret, herunder tabt eller beskadiget gods,
som var eller har været i eller på Traileren, følgerne af en tilstand eller handling af enhver art, der ikke foreligger, og/eller at ansøgning om tilladelse
ikke er indgivet inden for den foreskrevne tid.
15.2. Udlejer er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab.
15.3 Hvis Udlejer er tvunget til at betale et beløb til erstatning for skader eller tab, som Lejer har pådraget sig, kan dette beløb aldrig overstige udstyrets
forsikringsværdi på tidspunktet for hver enkelt begivenhed.
16.0 Sikkerhedsstillelse og renter
16.1 Udlejer er til enhver tid i lejeperioden berettiget til at kræve en passende sikkerhedsstillelse fra Lejer til fuld dækning af Lejerens forpligtelser over for
Udlejer.
16.2 Hvis Lejeafgift eller ethvert andet beløb, der skal betales i henhold til Lejeaftalen eller dækningsaftalen, ikke betales af Lejer på forfaldsdatoen, anses
Lejer uden yderligere varsel for at være i umiddelbar restance. Fra og med forfaldsdatoen er Udlejer berettiget til at kræve og tillægge 1,5 % rente på
månedsbasis til det udestående beløb, der skal betales af Lejer, samt administrative omkostninger i forbindelse med Lejerens manglende betaling af det
udestående beløb.
17.0 Finansiering
17.1 Lejer er bekendt med, at Udlejer benytter et finansieringsselskab til at finansiere køb eller leasing af Trailere, da de lejede Trailere enten kan erhverves
gennem en betalingsplan for lejekøb, med forbehold af tilbagetagelsesret for finansieringsselskabet, eller leases af ejeren af den pågældende trailer.
17.2 I tilfælde, hvor Udlejer har finansieret Traileren via lejekøb, gælder følgende: Lejer accepterer, at finansieringsselskabet uden ansvar har ret til straks
at tage Traileren tilbage fra Lejer, forudsat at finansieringsselskabet ejer Traileren i henhold til en lejekøbsaftale med Udlejer eller har ret hertil i henhold
til gældende lovgivning.
17.3 I tilfælde, hvor Udlejer har finansieret Traileren via leasing, gælder følgende: Lejer accepterer, at finansieringsselskabet uden ansvar har ret til straks
at tage den leasede Trailer tilbage, hvis Udlejer ikke opfylder sine kontraktlige forpligtelser over for finansieringsselskabet, herunder hvis Udlejer går
konkurs, eller hvis der foreligger andre forhold, hvor finansieringsselskabet har ret til at opsige sin leasingaftale med Udlejer med øjeblikkelig virkning og
tage den leasede Trailer tilbage.
17.4. Hvis finansieringsselskabet tager Traileren tilbage på grund af Udlejerens misligholdelse af betalinger til finansieringsselskabet, er Lejer berettiget
til at betale de skyldige beløb på vegne af Udlejer og fratrække disse fra Lejerens Lejeafgift i henhold til Lejeaftalen med Udlejer.
18.0 Overførsel
18.1 Udlejer er, med forbehold af obligatoriske bestemmelser i henhold til gældende lovgivning, berettiget til at overføre sine rettigheder og forpligtelser
i henhold til Lejeaftalen til en tredjepart.
19.0 Databeskyttelse
19.1 Udlejer og koncernvirksomheder knyttet til Udlejer kan behandle personoplysninger om Lejeren, Lejers ansatte, agenter eller andre personer, der
handler på vegne af Lejeren, for hvilke Udlejer eller en koncernvirksomhed knyttet til Udlejer er dataansvarlig. Følg venligst dette link for at læse vores
privatlivspolitik www.pnorental.com/privacy
20.0 Diverse
20.1 Udlejer er berettiget til at indsamle alle data fra systemer/enheder, som er monteret på Traileren, herunder, men ikke begrænset til, GPS,
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Telematic, IoT eller lignende enheder. Udlejer indsamler ingen personlige data via de systemer/enheder, der er monteret på Traileren.
Udlejer kan bruge de indsamlede data til alle formål i forbindelse med sin udlejningsvirksomhed, herunder, men ikke begrænset til, planlægning af
vedligeholdelse og dokumentation af krav over for Lejer, f.eks. på grund af ukorrekt brug af Traileren, forsømmelig vedligeholdelse osv.
21.0 Lovvalg og værneting
Udlejningsaftaler med PNO Danmark A/S
21.1 Lejeaftalen og disse Generelle Vilkår og Betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk lovgivning.
21.2 Tvister, der opstår i forbindelse med eller som følge af Lejeaftalen eller disse Generelle Vilkår og Betingelser, herunder tvister vedrørende fortolkning,
eksistens og gyldighed af Lejeaftalen, 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.
Udlejningsaftaler med PNO Sverige AB
21.3 Lejeaftalen og disse Generelle Vilkår og Betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til svensk lovgivning.
21.4 Tvister, der opstår i forbindelse med eller som følge af Lejeaftalen eller disse Generelle Vilkår og Betingelser, herunder tvister vedrørende fortolkning,
eksistens og gyldighed af Lejeaftalen, 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.
Udlejningsaftaler med PNO Norge AS
21.5 Lejeaftalen og disse Generelle Vilkår og Betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til norsk lovgivning.
21.6 Tvister, der opstår i forbindelse med eller som følge af Lejeaftalen eller disse Generelle Vilkår og Betingelser, herunder tvister vedrørende fortolkning,
eksistens og gyldighed af Lejeaftalen, 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.
Udlejningsaftaler med PNO Nederland BV
21.7 Lejeaftalen og disse Generelle Vilkår og Betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til hollandsk lovgivning.
21.8 Tvister, der opstår i forbindelse med eller som følge af Lejeaftalen eller disse Generelle Vilkår og Betingelser, herunder tvister vedrørende fortolkning,
eksistens og gyldighed af Lejeaftalen, 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.
Udlejningsaftaler med PNO Deutschland Gmbh
21.9 Lejeaftalen og disse Generelle Vilkår og Betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til tysk lovgivning.
21.10 Tvister, der opstår i forbindelse med eller som følge af Lejeaftalen eller disse Generelle Vilkår og Betingelser, herunder tvister vedrørende
fortolkning, eksistens og gyldighed af Lejeaftalen, 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.
Udlejningsaftaler med PNO Finland Oy
21.11 Lejeaftalen og disse Generelle Vilkår og Betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til finsk lovgivning.
21.12 Tvister, der opstår i forbindelse med eller som følge af Lejeaftalen eller disse Generelle Vilkår og Betingelser, herunder tvister vedrørende
fortolkning, eksistens og gyldighed af Lejeaftalen, 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.
Udlejningsaftaler med PNO Polska Sp. z o.o.
21.13 Lejeaftalen og disse Generelle Vilkår og Betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til polsk lovgivning.
21.14 Tvister, der opstår i forbindelse med eller som følge af Lejeaftalen eller disse Generelle Vilkår og Betingelser, herunder tvister vedrørende
fortolkning, eksistens og gyldighed af Lejeaftalen, 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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