AVTALEVILKÅR FOR UTLEIE AV PARTYTELT:
Normal leieperiode: Torsdag-Mandag.
Alle priser er eks. transport og eks. montering
ü Leietaker plikter å sikre at grunnen på oppstillingsplassen er fri for strøm og
telefonkabler, vannledninger og annet. Utleier har intet ansvar for skade på dette
under bardunering av telt og montering av annet utstyr.
ü Utleier er ikke erstatningspliktig for eventuell skade på underlaget ved transport
av telt og utstyr på oppstillingsområdet.
ü Det er ikke tillatt å slå søm, kramper eller lignende i teltet. Ei heller klebe merker
eller tape på teltet eller teltets vinduer/dører.
ü Grilling og all bruk av åpen ild er ikke tillatt i teltet.
ü Telt og utstyr levert av utleier er oppstilt for leietakers regning og risiko inntil alle
leieeffekter er tatt ned og hentet. Leietaker er erstatningspliktig for hærverk av
enhver art på utleiers eiendom under hele leieperioden. For personskade eller
skade på gjenstander som befinner seg i eller ved teltet har utleier ingen
erstatningsplikt. Tillatelser og godkjenninger fra offentlig myndigheter er
leietakers ansvar.
ü Streik, lockout eller øvrige arbeidskonflikter eller annen form for force majeure
som hindrer eller i vesentlig grad vanskeliggjør oppstilling av teltet, er ikke
utleiers ansvar så lenge tilstanden varer. Under slike omstendigheter kan
leiekontrakten annulleres.
ü Alt avfall skal være fjernet innen teltet hentes. Såfremt noe av det leide utstyret
mangler eller er skadet ved henting skal dette erstattes av leietaker.
ü Tilsmusses teltet på en slik måte under oppstillingen, bruk eller nedtakingen, at
rengjøring er nødvendig, vil det bli fakturert for ekstra timeforbruk fra utleiers
side.
ü Ved avbestilling inntil 30 dager før leiedatoens begynnelse, betaler leietaker
1500kr for telt og 500kr for gulv, siden dette er ansett som tapte leie inntekter.
ü Ved avbestilling 14 dager føre leveringsdato, kan utleier kreve hele leiesummen av
leietager.
ü Bare kontraktens bestemmelser er gyldige. Alle muntlige avtaler som ikke er
overført kontrakten annulleres samtidig med kontraktens underskrift.
ü Hvis teltet er vått eller skittent etter utleie, kan vi bli nøtt til å ta ett gebyr

på 1000kr og 1000kr for gulv.
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ü Reklamasjoner på denne kontrakten må skje senest 14 dager før utleieperioden
starter.
ü Ovenstående kontrakt er gjennomlest og leiekontraktens punkter er forstått og
godkjennes
ü Avtale om utleie betinges godkjent signert leiekontrakt mellom partene. Den som
ved signatur tegner leieavtale uten fullmakt, er ansvarlig ovenfor Partyteltutleie
for denne avtales vilkår og økonomiske forpliktelser.
ü Leietien beregnes fra den dag avtalt utstyr leveres, eller sendes til kunden, og frem
til utstyret er tilbakelevert Partyteltutleie. Alt leid utstyr skal tilbakeleveres på det
stedet det ble hentet, dersom det ikke skriftlig er inngått avtale om annet
leveringssted. Dersom leietager ønsker å utvide leieperioden, tas det forbehold om
at utstyret ikke er utleid til andre. Leveres det leide utstyret senere enn avtalt,
uten utleiers skriftlige godkjennelse, kan det beregnes dobbel leie for det
oversittende tidsrom. (leiepris/antall dager = dagspris x 2)
ü Utleier plikter seg til at teltet er rent og funksjonelt i tilegg at alle er deler er til
stede.
ü Reklamasjon, mangler og lignende på utstyret, må skje ved levering/montering.
Fremleie eller utlån av utstyr til 3. person er ikke tillatt.
Leiepriser for partytelt 6x12 meter pr 01.01.2019 inkl mva
4 DAGER

3900,-

1 UKE

4500,-

EKSTRA DAG

500,-

Kjetil Bakke
For Partytelt-utleie

Leietaker

Dato/sted :
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