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Anvendbarhet
Med mindre delvis eller fullstendig avviket i leieavtalen mellom leietaker og utleier, skal disse generelle vilkårene og betingelsene
(“generelle vilkår og betingelser”) være gjeldende for og utgjøre en del av leieavtalen.
Disse generelle vilkårene og betingelsene skal gjelde, uavhengig av hvorvidt den utleide traileren eies av utleier eller en tredjepart.
Disse generelle vilkårene og betingelsene skal, der det er relevant, gjelde for dekningsavtaler som inngås mellom leietakeren og utleieren, dog
underlagt gjeldende spesielle vilkår og betingelser for dekningsavtale, jfr. paragraf 11.2.
Definisjoner og fortolkning
Med mindre leieavtalen (og/eller en dekningsavtale hvis dette er inngått) har aktiverte definisjoner som avviker fra de under, skal følgende
definisjoner gjelder for:
- “Tillatte korroderende materialer” betyr materialer som er oppført i gruppene 4 og 9 i den europeiske avtalen om internasjonal frakt av farlig
gods på vei (ADR) (del 3 av listen over farlig gods).
- “Farlige materialer” betyr materialer som er oppført i transporthåndboken for farlige materialer, som oppdatert fra tid til annen.
- “Leietaker” betyr leietakeren under leieavtalen med utleieren.
- “Utleier” betyr PNO som utleier under leieavtalen med leietakeren.
- “Normal tilstand” betyr at traileren må overholde gjeldende forskrifter for trafikksikkerhet og at den skal returneres for videre utleie uten at det er
behov for spesielle reparasjoner.
- “Leieavtale” betyr avtalen som er inngått om trailerleie mellom leietaker og utleier og som disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for, jfr.
paragraf 1. Referanse til “Leieavtalen” skal gjelde enhver avtale, enten skriftlig eller muntlig, inkludert eventuelt
anbud/bestillingsbekreftelse/utstedelsesnotis osv., hvis det ikke er inngått noen formell leieavtale mellom leietaker og utleier.
- “Leiedag” viser til hver påbegynt kalenderdag.
- “Leiesum” betyr summen som er avtalt for leie av traileren i leieavtalen mellom leietakeren og utleieren.
- “Trailer” betyr trailer(e) som leietaker leier under leieavtalen med utleieren, inkludert deler og tilbehør, og deler og tilbehør som kan legges til eller
monteres på et senere tidspunkt.

2.2 Uttrykk som “inkludert” og lignende betyr “inkludert, men ikke begrenset til”.
2.3 Ord i entall inkluderer flertall og omvendt.
2.4 Overskriftene i leieavtalen og disse generelle vilkårene og betingelsene er kun for veiledning og har ingen rettsvirkning på forståelse eller tolkning av
forskriftene i avtalen og/eller de generelle vilkårene og betingelsene.
2.5 Når det er en referanse til leieavtalen inkluderer den også disse generelle vilkårene og betingelsene.
2.6 Hvis det er avvik mellom leieavtalen og disse generelle vilkårene og betingelsene har leieavtalen prioritet.
3.0 Leieperiode og leiesum
3.1 Leieperioden starter på datoen som er spesifisert i leieavtalen og leieperioden avsluttes på utløpsdatoen som er spesifisert i leieavtalen, forutsatt at
varsel om avslutning er gitt av utleier, jfr. paragraf 3.6 nedenfor, og leietaker har informert utleier om retur av traileren, jfr. paragraf 3.7 nedenfor. Hvis det
ikke er spesifisert noen utløpsdato i leieavtalen, eller hvis utleier har grunnlag for oppsigelse i løpet av leieperioden, avsluttes leieperioden i henhold til
paragrafene 13 og 14 nedenfor. Uavhengig av det ovennevnte skal leieperioden aldri anses som avsluttet - og leiesum (pluss eventuelle tillegg nevnt i
paragraf 3.7) må derfor betales - inntil traileren er levert tilbake, jfr. paragraf 14 nedenfor, og utleier er varslet om tilbakelevering av traileren, jfr. paragraf
3.6 nedenfor.
3.2 Hvis eksterne omstendigheter medfører en økning i kostnadene påløpt av utleier, har utleier, før utløpet av leieperioden, rett til å øke leiesummen
fastsatt i leieavtalen med et beløp tilsvarende de økte kostnadene. Dette inkluderer også kostnadsøkninger på grunn av lovendringer
3.3 Leiesum skal påløpe og betales av leietaker fra hentedato oppgitt i leieavtalen. Hvis leietaker ber om en endring av hentedato, skal en slik forespørsel
varsles til utleier senest kl. 12:00 på oppgitt hentedato, da leiesum ellers gjelder uavhengig av faktisk tidspunkt og dato for henting.
3.4 Med mindre annet er avtalt starter leieavtalen senest 7 dager etter at leietaker har blitt varslet av utleier om at traileren er klar for henting.
3.5 Når traileren er hentet må leietaker varsle utleier for å motta et utsjekkingsskjema og signere dette. Hvis et utsjekkingsskjema ikke mottas og signeres
av leietaker, aksepterer leietaker innsjekkingsskjemaet som utleier utsteder når traileren returneres.
3.6 Til tross for at den har en utløpsdato vil leieavtalen fortsette utover denne datoen med mindre leietaker gir forhåndsvarsel til utleier om at leieavtalen
skal avsluttes. Oppsigelse må gis med den frist som er angitt i leieavtalen. Hvis det ikke er angitt oppsigelsesfrist i leieavtalen skal en 3-måneders
oppsigelsestid til dato for utløp av leieperioden eller den forlengende etterfølgende leieperioden gjelde. Hvis leieperioden fortsetter forbi denne datoen,
vil dette skje på D2D-betingelser, jfr. paragraf 3.7, og med samme varslingsperiode som den opprinnelige leieperioden. For å unngå tvil har ikke leietaker
under noen omstendigheter rett til å si opp leieavtalen med et varsel for en dato før leieavtalens utløpsdato.
3.7 Hvis leieavtalen ikke har en utløpsdato (dvs. D2D-kontrakter), kan leieavtalen avsluttes av leietaker gitt at leietaker forhåndsvarsler utleier. Varselet
må gis innen varslingsperioden stipulert i leieavtalen. Hvis ingen varslingsperiode er nevnt i leieavtalen, skal en 3-måneders varslingsperiode gjelde.
3.8 Når traileren returneres enten til utleierens anlegg eller et forhåndsavtalt/senere avtalt sted, jfr. paragrafene 12.2 og 13.5, må leietaker underrette
utleier, enten personlig på kontoret, via telefon eller e-post. Uavhengig av en forskriftsmessig oppsigelse fra leietaker av leieavtalen i henhold til paragraf
3.6, avsluttes ikke leieperioden og leietakers forpliktelse til å betale leiesum før leietaker har underrettet utleier om den returnerte traileren, og paragraf
3.9 nedenfor vil gjelde.
3.9 Hvis leietaker har levert forskriftsmessig oppsigelse av leieavtalen, jfr. paragraf 3.6, men ikke returnerer traileren på utløpsdatoen, jfr. paragraf 3.1,
eller umiddelbart etter utleiers oppsigelse, jfr. paragraf 12 og 13, skal utleier ha rett til å ta tilbake besittelse av traileren uten forsinkelse. I perioden fram
til traileren igjen er under leierens besittelse og kontroll skal leieavtalen fortsette og leiesummen skal pålegges et ekstra gebyr (+MVA) på 50 euro pr dag.
Fortsatt betaling av leiesum og tilleggsavgift på 50 euro (+mva) per dag berører ikke utleiers rett til å holde leietaker ansvarlig for ytterligere skader eller
kostnader som påløper som følge av at leietaker ikke returnerer traileren som avtalt på utløpsdato eller umiddelbart etter utleiers avslutning, med mindre
leietaker utvetydig kan fastslå at traileren ikke ble returnert på avtalt utløpsdato/umiddelbart etter avslutning grunnet forhold utenfor leietakers kontroll.
3.10 Hvis leieavtalen forlenges automatisk jfr. paragraf 3.6 vil leieprisen økes med 15 % med mindre en annen avtale er inngår med utleier. Dette gjelder
også ved påfølgende forlengelser, noe som betyr at leieprisen vil øke hver gang en kontrakt forlenges, med mindre annen avtale er inngått med utleier.
4.0 Levering
4.1 Det er leietakerens eneansvar, og leietakeren garanterer, at personen som opptrer på leietakerens vegne ved henting og retur av traileren er
uttrykkelig autorisert, under en separat avtale med leietaker, til å hente og returnere traileren, og at leietaker er juridisk forpliktet av enhver handling
eller unnlatelse utført av personen som opptrer på leietakers vegne i forhold til leieavtalen. Den uttrykkelige og ugjenkallelige autorisasjonen fra leietaker
til personen som opptrer på dennes vegne, skal blant annet inkludere rettskraft til å fullføre alle relevante nødvendige oppgaver, som mottak av trailer,
bekrefte trailerens tilstand, og andre relevante oppgaver. Videre er leietaker, eller personen som opptrer på dennes vegne, ansvarlig for å inspisere
traileren for å sikre at traileren er mottatt i god driftsmessig stand. Alle skader og/eller feil på traileren må meldes til utleieren på dato for avhenting av
traileren. Hvis leietakeren, eller person som opptrer på vegne av leietaker, ikke informerer utleieren, anses skade eller feil å være forvoldt av leietaker
(inkludert person som opptrer på vegne av leietaker) eller oppstått i perioden hvor leietaker er ansvarlig for traileren.
5.0 Bruk
5.1 Det er leietakerens eneansvar å sørge for at traileren brukes på en profesjonell måte og til beregnet formål som er avtalt i leieavtalen. Traileren må
kun brukes til det den er designet for, noe som inkluderer at den ikke må lastes ut over sin maksimale lasteevne, at lasten skal være jevnt fordelt og at
leietaker ikke laster slik last som kan skade traileren eller forårsake at den blir uegnet for å frakte annet gods.
5.2 Traileren er enten utleiers eller en tredjeparts eiendom, jfr. paragraf 18, derfor har ikke leietaker noen rett til å pante eller overføre traileren, leieren
har heller ikke rett til å, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra utleieren, fremleie eller låne ut traileren eller gjøre traileren tilgjengelig for noen tredjepart
som ikke er ansatt av, godkjent av, eller i tjeneste for leietakeren.
5.3 Uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra utleier har ikke leietaker tillatelse til å utføre noen endringer på traileren eller fjerne noen deler eller beslag fra
den.
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5.4 Leietaker er ansvarlig for traileren uansett om den er koblet til en lastebil eller ikke.
5.5 Leietaker har ikke tillatelse til å frakte farlige materialer eller andre korroderende materialer enn de tillatte korroderende materialene.
5.6 Leietaker skal sørge for at lastebilen som trekker traileren har gyldig grønt kort og er ansvarlig for å sørge for at traileren kun kan brukes i land som
deltar i Green Card Bureau-systemet. Utleier har rett til å spore traileren via en installert GPS-enhet eller lignende digital løsning for å bekrefte hvorvidt
leietaker overholder sine forpliktelser under denne paragraf 5.6.
5.7 Uavhengig av paragraf 5.6 kan ikke leietaker bruke traileren i områder hvor det er, eller er fare for, krig, krigslignende handlinger, brudd på nøytralitet,
borgerkrig, opprør, andre typer indre uroligheter, tiltak for å forhindre tidligere nevnte aktiviteter, atomulykker eller annen unormal kjernefysisk aktivitet,
naturlige uroligheter eller naturkatastrofer og lignende begivenheter.
6.0 Vedlikehold/Inspeksjoner
6.1 Leietaker må til enhver tid sørge for at traileren holdes i god og driftsmessig stand. I tillegg må leietaker overholde kravene i alle lover, forskrifter og
bestemmelser angående trailerens tilstand og trafikksikkerhet. Hvis deler eller utstyr på traileren må skiftes ut må leietakeren kun bytte ut disse med
originale deler. Utskifting med andre reservedeler eller utstyr kan kun gjøres med skriftlig forhåndsgodkjenning fra utleieren.
6.2 Utleieren har rett til å utføre inspeksjoner, reparasjoner eller skifte ut traileren, hvis nødvendig, når som helst under leieperioden og leietaker er
forpliktet til å rimeligvis stille traileren til disposisjon for utleieren på den adressen leietakeren har angitt i leieavtalen eller annen adresse hvis dette er
avtalt senere. Leietakeren skal også la utleieren få tilgang til traileren innen hensiktsmessig tidsramme for å utføre inspeksjoner og kontroller av traileren
som er nødvendig i henhold til myndighetskrav.
6.3 Løpende vedlikehold av traileren må utføres av utleieren, men leietaker er forpliktet til å følge og overholde disse datoer og tidspunkt som utleier har
angitt for vedlikehold og inspeksjoner. Hvis leietaker ikke overholder disse faste datoene og tidspunktene for vedlikehold skal alt ansvar og
vedlikeholdsplikt for traileren umiddelbart overføres til leietakeren, inkludert relaterte kostnader.
7.0 Reparasjoner/Dekk
7.1 Leietaker må alltid be om utleiers tillatelse før det utføres reparasjoner, rettes opp feil eller repareres skade på traileren.
7.2 Hvis leietaker kan bevise at trailerdeler er utslitt eller ødelagt på grunn av normal slitasje, eller at traileren på tidspunktet for inngåelse av leieavtalen
hadde skjulte feil som ikke kunne eller rimeligvis burde vært oppdaget av leietakeren under inspeksjonen av traileren, jfr. paragraf 4.1, vil utleier være
ansvarlig for direkte kostnader for reparasjoner som har oppstått som et resultat derav. Utleier er dog ikke ansvarlig for kostnader for reparasjoner som
er utført uten utleiers forhåndsgodkjenning. Utleiers godkjenning av utførelse av visse reparasjoner impliserer ikke at utleier samtykker til å ta
kostnadene som knyttes til slike reparasjoner. Leietaker er forpliktet til å betale leie for traileren i den perioden hvor traileren blir reparert, men det må
ikke betales leie for perioden hvor traileren blir reparert hvis slike reparasjoner burde vært betalt for at utleieren i henhold til denne paragraf 7.2, dog
forutsetter slikt unntak for betaling av leie under reparasjonsperioden at utleier ikke har tilbudt erstatningstrailer.
7.3 Selv om utleieren må reparere defekter eller skade på traileren og bære de direkte kostnadene for slik reparasjon, jfr. paragraf 7.2, gir dette ikke
leietaker rett til å si opp leieavtalen.
7.4 Leietakeren vil bli belastet for slitasje på dekk og bremser som overskrider normal slitasje. I de tilfeller hvor dekk må roteres på grunn av annen årsak
enn normal slitasje, f.eks. punktering, havari, spaltet slitebane, osv., skal leietaker betale for servicekostnader så vel som kostnader for nye dekk pr skadet
mm. Kostnadene beregnes pr gjenværende mm av mønsterdybde, fra det nye dekket ned til lokalt påkrevd mønsterdybde. Det samme gjelder for nye
eller brukte dekk som må skiftes ut av leietaker på grunn av at dekk blir totalskadet i leieperioden.
8.0 Skade/Feil/Tap
8.1 Med mindre paragraf 7.2 gjelder skal leietaker betale reparasjonskostnader for traileren så vel som tapte deler eller utstyr som må erstattes.
8.2 Hvis traileren blir borte, totalskadet, stjålet, beslaglagt eller konfiskert, er leietaker forpliktet til å betale leie for traileren inntil et beløp tilsvarende
trailerens markedsverdi, utregnet fra tidspunktet for hendelsen, er betalt til utleieren. Dog skal leietaker i ethvert tilfelle betale et minimum leiebeløp
beregnet på grunnlag av 30 dager fra tidspunktet for hendelsen. Hvis traileren blir gjenfunnet eller frigitt skal leietaker betale leie inntil slikt tidspunkt når
traileren returneres til utleier, jfr. paragraf 3 og 13, som om hendelsen aldri hadde funnet sted.
8.3 Leietaker skal fullt ut betale utleier for alle skader eller tap som har oppstått på grunn av helt eller delvis tap av traileren eller skade på denne.
Leietakerens refusjonsansvar gjelder uavhengig av typen tap eller skade. Det siste gjelder dog ikke hvis leietaker utvetydig kan bevise at årsaken til
oppstått skade eller tap skyldes utleierens feil eller forsømmelse.
8.4 Hvis slike hendelser som er beskrevet i paragraf 8.2 oppstår må utleier, i den grad det er mulig, forsyne leietaker med erstatningstrailer under samme
betingelser som den leide traileren som ble totalskadet, stjålet, osv.
9.0 Avgifter
9.1 Alle skatter, avgifter, bøter, tollgebyrer og andre avgifter som påløper ut fra bruk eller besittelse av traileren skal betales av leietakeren. I tilfelle slike
kostnader eller gebyrer debiteres utleier, har utleier rett til å underdebitere leietaker utgiftene sammen med administrasjonsgebyrer knyttet til slik
underdebitering. Slik underdebitering forfaller umiddelbart.
10.0 Forsikring
10.1 Leietaker er for egen regning forpliktet til å sørge for at traileren er og vil være forsikret hos en anbefalt forsikringsmegler for risiko for tyveri, tap eller
skade, inkludert krigsfare. Forsikringsbeløpet skal være et beløp tilsvarende trailerens markedsverdi og inkludere dekning for tredjeparts ansvar. For øvrig
må forsikringen samsvare med vanlige handelsbetingelser.
10.2 Leietakeren skal betale forsikringspremien i tide. I tillegg må leietaker sørge for at det er utleier som er oppgitt som begunstiget i forsikringspolisen.
10.3 På forespørsel fra utleier er leietaker forpliktet til å fremlegge forsikringspolisen og kvittering for betaling til utleier.
11.0 PNO Cover Agreements
11.1 Hvis leietakeren ikke overholder sin forpliktelse til å forsikre traileren i henhold til paragraf 10 har utleier rett til å ta ut en dekningsavtale på vegne av
leietaker og til leietakers kostnad. Leietaker kan velge å ikke forsikre traileren slik det er fastslått i paragraf 10, men i slikt tilfelle er leietakeren forpliktet til
å ta ut en dekningsavtale gjennom utleieren for å overholde sin forpliktelse til å alltid sørge for at traileren til enhver tid er hensiktsmessig forsikret.
11.2 Vilkår og betingelser for dekningsavtaler kan finnes i PNO Cover Agreements (www.pnorental.com/PNO-Cover-agreements).
11.3 Selv om utleiers forsikringsselskap åpner en forsikringssak skal leietaker betale leie til utleier inntil det tidspunktet hvor forsikringssaken lukkes og
kompensasjon betales til utleier, men leietakers forpliktelse til å betale leie til utleieren kan ikke overskride en periode på 30 dager etter at krav om
skadeserstatning har blitt sendt inn.
12.0 Oppsigelse av leieavtalen
12.1 Utleieren har rett til å umiddelbart avslutte leieavtalen hvis leietakeren:
- Unnlater å betale forfalt beløp under leieavtalen, dekningsavtalen eller enhver annen leieavtale eller annen kontrakt mellom leietaker og utleier.
- Unnlater å overholde og etterkomme noen av sine forpliktelser under leieavtalen, dekningsavtalen eller enhver annen leieavtale eller annen
kontrakt mellom leietaker og utleier.
- Begrenser eller på noen måte setter utleiers rettigheter eller interesser i fare under leieavtalen, dekningsavtalen eller enhver annen leieavtale eller
annen kontrakt mellom leietaker og utleier.
- Inngår forlik med sine kreditorer, eller hvis det startes konkursbehandling eller omorganisering mot leietakeren, forutsatt at boet, på utleiers
anmodning, ikke stadfester leieavtalen innen 5 kalenderdager etter utleiers anmodning. da leieavtalen skal anses som avsluttet ved utløp av 5dagersperioden dersom dette ikke bekreftes av boet. Hvis leieavtalen bekreftes av boet skal bekreftelsen inkludere disse generelle vilkårene og
betingelsene i tillegg til dekningsavtalen (hvis inngått). Hvis boet bruker eller på annen måte avhender traileren etter konkursbehandling eller
omstrukturering er startet skal det anses som at boet har bekreftet leieavtalen
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12.2 Ved oppsigelse av leieavtalen i henhold til paragraf 12.1 skal leietaker umiddelbart returnere traileren til utleiers adresse eller annet
sted som er avtalt eller angitt av utleieren. I slikt tilfelle har utleier rett til å overta traileren for leietakers kostnad. Leietaker vil refundere
alle utleiers kostnader som har oppstått i forbindelse med beslag og lagring av traileren. Skadeerstatning som spesifisert i paragraf 16 nedenfor vil gjelde
der det er aktuelt.
12.3 Leieavtalen er uoppsigelig for leietakeren frem til utløpsdatoen jfr. paragraf 3 inkludert relevante underparagrafer. Hvis kontrakten er på D2Dbetingelser kan kontrakten sier opp med relevant varslingsperiode jfr. paragraf 3.6.
13.0 Retur av traileren
13.1 Traileren må returneres i normal tilstand og i den tilstand den var den datoen den ble hentet, jfr. paragraf 4, med unntak av normal slitasje. Vurdering
av den returnerte trailerens tilstand er basert på dokumentet PNO Return Conditions (www.pnorental.com/pno-return-conditions).
Kostnader for vask av traileren kan påløpe leietakeren hvis traileren ikke returneres i en tilstand hvor den umiddelbart kan leies ut på nytt. Hvis traileren
ikke er komplett når den returneres, hvis deler og utstyr er skadet eller mangler (inkludert trailerens dokumenter), vil forpliktelsen til å betale leie kun
opphøre etter at traileren er reparert og/eller manglende elementer er returnert eller erstattet. Kostnadene for reparasjoner og ettermontering skal
betales av leietakeren, unntatt kostnader som utleieren er ansvarlig for i henhold til paragraf 7 over.
13.2 Når traileren returneres til utleiers anlegg skal leietaker, eller personen som returnerer traileren på vegne av leietakeren, fylle ut en
inspeksjonsrapport om trailerens tilstand. Det er leietakerens eneansvar, og leietakeren garanterer, at personen som opptrer på leietakerens vegne ved
retur av traileren er uttrykkelig autorisert til å returnere traileren under en separat avtale med leietakeren, og at leietakeren er juridisk forpliktet av enhver
handling eller unnlatelse utført av personen som opptrer på leietakers vegne i dette tilfellet. Følgelig er leietaker bundet av inspeksjonsrapporten som
fylles ut og signeres av personen som returnerer traileren som om inspeksjonsrapporten ble fylt ut og signert av leietakeren selv.
13.3 Hvis traileren ikke returneres i normal arbeidstid vil traileren forbli leietakers ansvar inntil det tidspunktet hvor utleieren faktisk mottar traileren.
Traileren skal ikke anses som returnert før utleieren har signert innsjekks-/utsjekksdokumentet.
13.4 Leietaker har ikke rett til å si opp leieavtalen for tidlig og returnere traileren på noe tidspunkt under leieperioden.
13.5 Med mindre utleieren angir et annet sted for retur av traileren må den returneres til det samme anlegget hvor den ble hentet, eller, alternativt, til
utleiers anlegg hvis det ikke er identisk med anlegget hvor den ble hentet. Hvis traileren ikke returneres i samsvar kan utleieren kreve tilbakebetaling av
transportkostnader som påløper for å transportere traileren fra anlegget/stedet hvor den ble returnert og til det anlegget hvor traileren opprinnelig ble
hentet eller skulle blitt returnert til.
14.0 Skadeerstatning
14.1 Leietaker skal holde utleier skadesløs for ethvert krav som tredjeparter måtte fremsette mot utleier i forbindelse med trailerens bruk i videste forstand
fra det tidspunkt traileren forlot utleiers depot og leieavtalen ble påbegynt, til det tidspunkt hvor den returneres til utleier i samsvar med betingelsene
spesifisert i paragraf 13.
14.2 Leietaker skal betale alle utgifter og kostnader som utleier pådrar seg i håndheving eller forsvar av noen av sine rettigheter eller rettsmidler i henhold
til leieavtalen og dekningsavtalen, samt enhver annen leieavtale eller kontrakt mellom leietaker og utleier eller utleiers konsernselskap.
15.0 Avgiftsfritak og -begrensing
15.1 Med mindre annet er uttrykkelig avtalt i leieavtalen, er utleier fritatt ethvert ansvar for:
- Skader som skyldes synlige eller skjulte defekter i traileren, uansett hvordan disse feilene har inntruffet, inkludert skade på eller tap av last som var
eller har vært på eller i traileren, unntatt for skade eller tap forårsaket ved forsett eller grov uaktsomhet fra utleier.
- Skader eller tap som skyldes at traileren blir stjålet, tapt, skadet, beslaglagt eller konfiskert, inkludert tapte eller skadde varer som var eller har vært
i eller på traileren, konsekvenser av en tilstand eller handling av noe slag som mangler og/eller at det ikke er søkt om tillatelseinnen foreskrevet
tidsperiode.
15.2 Utleier skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for indirekte tap.
15.3 Hvis utleier tvinges til å betale en sum for kompensasjon av skader eller tap pådratt av leietaker, kan dette beløpet aldri overskride forsikringsverdien
for utstyret ved tidspunktet for hver enkel anledning.
16.0 Sikkerhet og rente
16.1 Utleier er berettiget til å når som helst under leieperioden kreve berettiget sikkerhet fra leietaker for full ytelse av utleiers forpliktelser overfor utleier.
16.2 Hvis leiesum eller ethvert annet forfalt beløp under leieavtalen eller dekningsavtalen ikke er betalt av leietaker på forfallsdatoen, skal leietaker være
ansett, uten at videre varsel kreves, som å være på etterskudd. Fra og inkludert forfallsdatoen er utleier berettiget til å kreve og legge til en 1,5 % rente på
et månedlig grunnlag til utestående beløp som skal betales av leietaker, samt administrative kostnader knyttet til utleiers unnlatelse av å betale det
utestående beløpet.
17.0 Finansiering
17.1 Leietaker er kjent med at utleier benytter et finansieringsselskap til å finansiere sine kjøp eller leie av trailere, da de utleide trailerne kan være
anskaffet enten gjennom en nedbetalingsplan, med forbehold om tilbaketaksrett for finansieringsselskapet, eller leies fra eieren av den gjeldende
traileren.
17.2 I tilfeller hvor utleier har finansiert traileren via avbetalingskjøp, gjelder følgende: Leietaker samtykker i at finansieringsselskapet er berettiget til,
uten noe ansvar, å omgående ta tilbake traileren fra leietaker forutsatt at finansieringsselskapet eier traileren i henhold til en avtale om nedbetalingskjøp
med utleier, eller har rett til dette i henhold til gjeldende lov.
17.3 I tilfeller hvor utleier har finansiert traileren via leie, gjelder følgende: Leietaker samtykker i at finansieringsselskapet er berettiget til, uten noe ansvar,
å omgående ta tilbake den utleide traileren dersom utleier ikke overholder sine kontraktsmessige forpliktelser overfor finansieringsselskapet, inkludert
om utleier går konkurs, eller hvis andre forhold foreligger der finansselskapet har rett til å si opp sin leiekontrakt med utleier med umiddelbar virkning og
ta tilbake den leide traileren.
17.4 Hvis finansieringsselskapet tar tilbake traileren grunnet utleiers mislighold av betalinger til finansieringsselskapet, har leietaker rett til å betale de
skyldige beløpene på vegne av utleier, og trekke disse fra leietakers leiesum i henhold til leieavtalen med utleier.
18.0 Overføring
18.1 Utleier har, underlagt ufravikelige bestemmelser under gjeldende lov, rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser under leieavtalen til en
tredjepart.
19.0 Datafortrolighet
19.1 Utleier og utleiers konsernselskaper kan behandle personopplysninger om leietaker, leietakers ansatte, agenter eller andre personer som opptrer på
vegne av leietaker, som utleier eller utleiers konsernselskap er behandlingsansvarlig for. Bruk denne linken for å lese vår personvernerklæring
www.pnorental.com/privacy
20.0 Diverse
20.1 Utleier har rett til å innhente alle opplysninger fra systemer/enheter som er festet til traileren, inkludert, men ikke begrenset til GPS, Telematic, IoT
eller lignende enhet. Utleier samler ikke inn noen personopplysninger via systemene/enhetne som er festet til traileren. Utleier kan bruke de
innsamlede opplysningene for alle utleievirksomhetens formål, inkludert men ikke begrenset til vedlikeholdsplanlegging og bevise krav overfor
leietaker, f.eks. på grunn av feil bruk av traileren, forsømt vedlikehold, osv.
21.0 Valg av lov og rettssted
Leieavtaler med PNO Danmark A/S:
21.1 Leieavtalen og disse generelle vilkårene og betingelsene styres av og skal tolkes i henhold til dansk lov.
21.2 Tvister som oppstår fra eller i forbindelse med leieavtalen eller disse generelle vilkårene og betingelsene, inkludert tvister angående tolkningen,
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eksistensen og gyldigheten for leieavtalen skal avgjøres i en dansk domstol. Hvis leier og utleier ikke blir enige om relevant domstol, vil
tvister avgjøres i København distriktsrett som førsteinstansdomstol.
Leieavtaler med PNO Sverige AB:
21.3 Leieavtalen og disse generelle vilkårene og betingelsene styres av og skal tolkes i henhold til svensk lov.
21.4 Tvister som oppstår fra eller i forbindelse med leieavtalen eller disse generelle vilkårene og betingelsene, inkludert tvister angående tolkningen,
eksistensen og gyldigheten for leieavtalen skal avgjøres i en svensk domstol. Hvis leier og utleier ikke blir enige om relevant domstol, vil tvister avgjøres
i Helsingborg distriktsrett som førsteinstansdomstol.
Leieavtaler med PNO Norge AS
21.5 Leieavtalen og disse generelle vilkårene og betingelsene styres av og skal tolkes i henhold til norsk lov.
21.6 Tvister som oppstår fra eller i forbindelse med leieavtalen eller disse generelle vilkårene og betingelsene, inkludert tvister angående tolkningen,
eksistensen og gyldigheten for leieavtalen skal avgjøres i en norsk domstol. Hvis leier og utleier ikke blir enige om relevant domstol, vil tvister avgjøres i
Oslo distriktsrett som førsteinstansdomstol.
Leieavtaler med PNO Nederland BV
21.7 Leieavtalen og disse generelle vilkårene og betingelsene styres av og skal tolkes i henhold til nederlandsk lov.
21.8 Tvister som oppstår fra eller i forbindelse med leieavtalen eller disse generelle vilkårene og betingelsene, inkludert tvister angående tolkningen,
eksistensen og gyldigheten for leieavtalen skal avgjøres i en nederlandsk domstol. Hvis leier og utleier ikke blir enige om relevant domstol, vil tvister
avgjøres i Amsterdam distriktsrett som førsteinstansdomstol.
Leieavtaler med PNO Deutschland Gmbh
21.9 Leieavtalen og disse generelle vilkårene og betingelsene styres av og skal tolkes i henhold til tysk lov.
21.10 Tvister som oppstår fra eller i forbindelse med leieavtalen eller disse generelle vilkårene og betingelsene, inkludert tvister angående tolkningen,
eksistensen og gyldigheten for leieavtalen skal avgjøres i en tysk domstol. Hvis leier og utleier ikke blir enige om relevant domstol, vil tvister avgjøres i
Hamburg distriktsrett som førsteinstansdomstol.
Leieavtaler med PNO Finland Oy
21.11 Leieavtalen og disse generelle vilkårene og betingelsene styres av og skal tolkes i henhold til finsk lov.
21.12 Tvister som oppstår fra eller i forbindelse med leieavtalen eller disse generelle vilkårene og betingelsene, inkludert tvister angående tolkningen,
eksistensen og gyldigheten for leieavtalen skal avgjøres i en finsk domstol. Hvis leier og utleier ikke blir enige om relevant domstol, vil tvister avgjøres i
Helsinki distriktsrett som førsteinstansdomstol.
Leieavtaler med PNO Polska Sp. z o.o.
21.13 Leieavtalen og disse generelle vilkårene og betingelsene styres av og skal tolkes i henhold til polsk lov.
21.14 Tvister som oppstår fra eller i forbindelse med leieavtalen eller disse generelle vilkårene og betingelsene, inkludert tvister angående tolkningen,
eksistensen og gyldigheten for leieavtalen skal avgjøres i en polsk domstol. Alle tvister vil avgjøres i kompetent rett for byen Poznan som
førsteinstansdomstol, med mindre leietaker og utleier felles avtaler annet. Uavhengig av foregående bestemmelse skal utleieren ha rett til å velge den
domstol med generell jurisdiksjon som er fastslått ved gjeldende lov.
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