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EuropcarLeasing - Tel: 33 55 99 99 

Der tages forbehold for trykfejl 

 

Leasing Betingelser   Leje Leasing Aftale 
 
Nedenstående betingelser er gældende for leasing af  køretøjer fra Europcar´s aktuel flåde (Erhverv).  

Følgende er inkluderet/eksklusiv i leasingydelsen:  
Inkl. 
Inkl. 
Inkl. 
Inkl. 
Inkl. 
Inkl. 
Inkl. 
Inkl. 
Inkl. 
Inkl. 

Fast ydelse i leasingperioden. 
Et aftalt antal fri km. pr. måned. 
Al teknisk vedligeholdelse og serviceeftersyn udført på egne værksteder. 
Løbende udskiftning af standarddæk på egne værksteder. 
Vejhjælp og bugsering (ind- og udland) gennem Europcar netværk. 
Ejerafgift (opkræves som udlæg). 
Ansvars-, tyveri- og kaskoforsikring med obligatorisk selvrisiko på maks. kr. 5.000 pr. skade/tyveri. 
Glasskadeforsikring med obligatorisk selvrisiko på maks. kr. 2.500. 
Erstatningsbil under alle forhold (monteret med standarddæk). Kørte km. indgår i km-regnskab. 
Ingen risiko på restværdi eller rente. 

Ekskl. 
Ekskl. 

Brændstof, rengøring og vinterdæk. 
Vejhjælp i forbindelse med punktering eller skader på dæk. 

 

Ejendomsret: 
Det leasede køretøj er Europcar’s ejendom. Leasingtager er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt 
over køretøjet.  
 

Momsfradrag:  
I henhold til momsloven kan leasingtager foretage helt eller delvis momsfradrag, såfremt visse betingelser opfyldes. Størrelsen af 
momsfradraget på det leasede køretøj vil fremgå af de løbende fakturaer.  
 

Fakturering:  
Månedsvis bagud 8 dage netto. Ved direkte fakturering tillægges faktureringsgebyr, jævnfør tilbud. Ved betaling med kreditkort 
med automatisk træk bortfalder fakturagebyr. Ved manglende betaling vil der pr. rykkerskrivelse blive opkrævet et gebyr pt. kr. 
100, ligesom der vil blive pålagt morarente med 2 % pr. påbegyndt måned. 
 

Depositum:  
Størrelsen af et evt. depositum vil fremgå af leasingaftalen og dette henstår uforrentet hos Europcar. Refundering finder sted ved 
aftalens ophør med fradrag for evt. afbrydelsesgebyr, ikke-anmeldte skader, ekstra kørte km. m.v. Depositum indbetales inden 
udleveringen. For aftaler vedr. nyindkøbt køretøj og aftaler med eftermonteret udstyr indbetales depositum ved bestillingen. 
 

Afbrydelsesgebyr: Erstatningen fakturereres uanset baggrund for afbrydelse. 
Aftalen er ubrydelig i 3 måneder fra startdato og kan herefter afbrydes mod et afbrydelsestillæg på 1,5 måneders leasingydelse 

 inkl. moms. Afbrydelsestillægget vil bortfalde efter endt leasingperiode. Indeholder aftalen tillæg for ekstraudstyr m.v. der altid 
 afvikles over et aftalt antal måneder - vil samtlige tillæg for de resterende aftalemåneder blive faktureret, hvilket også gælder ved 
evt. bilbytte efter 3. måned og frem til udløb af aftale.  
Ved bilombytning kan evt. under- eller over-kørte km. ikke overføres til ny aftale. 
  
Service og vedligeholdelse:  
Leasingtager har ansvaret for, at køretøjet serviceres og vedligeholdes i overensstemmelse med køretøjets forskrifter. Service-
eftersyn og teknisk vedligeholdelse skal ske på Europcar’s værksteder eller evt. på et af Europcar anvist værksted. Det må ikke 
foretages ændringer af køretøjet eller monteres ekstraudstyr uden Europcar’s skriftlige samtykke. Udskiftning eller reparation af 
dele, som følge af manglende vedligeholdelse, skade og/eller misbrug af køretøjet (herunder manglende påfyldning af væsker, så 
som frostvæske, motorolie, bremsevæske o. lign.) falder ikke ind under almindelig service og vedligeholdelse og er ikke 
indeholdt i leasingydelsen, men vil blive faktureret særskilt af værkstedet over leasingtager.  
 

Forsikring:  
Køretøjet er ansvars-, tyveri- og kaskoforsikret med en selvrisiko på maks. kr. 5.000 pr. skade. Forsikring via Europcar dækker 
kun eftermonteret udstyr, der er fastmonteret og som skriftligt er registreret og godkendt af Europcar. Mobiltelefon, løst 
navigationsudstyr m.v. dækkes således ikke af forsikringen. Ej heller er leasingtagers montering af skrift/logo dækket. Det er 
leasingtagers ansvar, at aflåsning af køretøj og opbevaring af nøgle sker på forsvarlig vis. Skader skal omgående anmeldes til 
Europcar på særskilt anmeldelsesblanket, som forefindes på Europcar’s hjemmeside. Selvrisiko vil blive opkrævet i henhold til 
aftale. 
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Anvendelse:  
Køretøjet må kun anvendes i overensstemmelse med importørens forskrifter og må ikke anvendes til motorsport, udlejning eller 
andet, hvorved køretøjet udsættes for usædvanlig belastning eller slid. Køretøjet må - udover den registrerede bruger - anvendes 
af dennes samlever, børn og svigerbørn. Det er dog en betingelse, at vedkommende er min. 23 år gammel og har haft gyldigt 
kørekort i min. 1 år. Firmaleaset køretøj må tillige anvendes af ansatte i firmaet (leasingtager) med gyldigt kørekort. Ønskes én 
eller flere medkørere registreret på aftalen påføres tillæg.  
 

Begrænsning:  
Køretøjet må ikke umiddelbart benyttes i et af de tidligere østeuropæiske lande. Tillige gælder der særlige regler ved kørsel i 
Storbritannien. Kontakt Europcar for detaljer inden kørsel til nævnte områder. 
 

Forbehold:  
1. Europcar forbeholder sig retten til (til enhver tid) helt eller delvist at overdrage sine rettigheder i henhold til leasingaftalen 
og/eller det leasede køretøj til tredjemand. Såfremt tredjemand overtager ejendomsretten til det leasede køretøj, kan han 
indtræde i Europcar’s sted i nærværende leasingaftale. 
2. Der tages endvidere forbehold over for ændringer i skat, moms og afgifter før/i perioden samt over for indkøbspris på 
nyindkøbt køretøj frem til endelig levering har fundet sted. Ændringer kan påvirke den endelige leasingydelse og skatteværdi. 
 

Mangler, levering, forsinkelse m.v.:  
Leveringstid kan forekomme på det aftalte køretøj, men Europcar kan tilbyde et alternativt køretøj med kort varsel. Ydelse på og 
afregning af evt. midlertidigt køretøj vil ske separat. Leasingaftalens periode vil gælde fra den dato, hvor det aftalte køretøj 
udleveres. Europcar påtager sig intet ansvar over for køretøjets ydeevne eller egnethed for leasingtager. Hvor der er tale om 
nyindkøbte køretøjer, påtager Europcar sig ej heller ansvar for rettidig levering eller mangler ved køretøjet. Leasingtager skal, 
uanset køretøjets brugbarhed, betale leasingydelsen til Europcar, når levering har fundet sted. Til kompensation herfor 
overdrager Europcar sine beføjelser i forhold til leverandøren, herunder evt. garantier, til leasingtager på flg. vilkår: 

• Konstaterer leasingtager efter køretøjets levering fejl eller mangler, skal leasingtager uden ugrundet ophold reklamere 
over for leverandøren. Leasingtager skal samtidig orientere Europcar herom. 

• Leasingtager er forpligtet til at acceptere afhjælpning fra leverandøren for leverandørens egen regning, evt. ved at 
køretøjet udskiftes med et andet køretøj af samme mærke og model. 

• Et evt. afslag i køretøjets købesum skal udbetales til Europcar. Den fremtidige leasingydelse nedsættes fra 
modtagelsen af afslaget fra leverandøren. 

• Hæves købeaftalen, tilfalder købesummen Europcar og leasingtager vil blive opkrævet afbrydelsesgebyr efter 
leasingaftalens bestemmelser herom. 

• Leasingtager bærer alle omkostninger, der er forbundet med at gøre krav gældende mod leverandøren. 
 

Misligholdelse:  
Europcar kan ophæve leasingaftalen, såfremt leasingtager væsentligt misligholder leasingaftalen - herunder undlader at betale 
forfaldne leasingydelser eller andre skyldige beløb i henhold til aftalen, undlader at servicere og vedligeholde køretøjet, vanrøgter 
det leasede køretøj, overlader brugen af køretøjet helt eller delvist til en anden, som ikke er omfattet af kredsen af tilladte brugere 
eller anvender køretøjet i strid med de love, forskrifter og instruktioner, hvis det resulterer i konfiskation eller beslaglæggelse.  
Det betragtes endvidere som væsentlig misligholdelse, hvis leasingtager tages under konkurs, iværksætter en ikke-anmeldt 
betalingsstandsning eller bliver taget under rekonstruktionsbehandling og boet ikke inden 8 dage, efter at have modtaget 
opfordring, indtræder i leasingaftalen og stiller fornøden sikkerhed efter konkurslovens regler. Europcar har ret til - i tilfælde af 
leasingtagers misligholdelse - at afhente køretøjet. 
 

Opgørelse:  
Ved aftalens udløb eller ved afbrydelse (uanset grund) gøres aftalen op ifølge ovenstående betingelser for afbrydelse. Dette 
gælder således også afbrydelse grundet misligholdelse af aftalen, ved totalskade eller ved tyveri. Ved tyveri fortsættes betaling af 
leasingydelsen indtil 28 dage efter køretøjets forsvinden. Er køretøjet ikke tilvejebragt på dette tidspunkt, opgøres aftalen pr. 
denne dato. Erstatningskøretøj stilles til rådighed i de 28 dage.  
 

Tilbagelevering:  
Ved leasingperiodens udløb (eller afbrydelse) returneres køretøjet til et på forhånd aftalt Europcar kontor i Danmark i rengjort 
stand. Tillige afleveres det af aftalen omfattede fabriks- og ekstraudstyr, instruktionsbog m.v. Evt. mangler, som ikke skyldes 
almindeligt slid og ælde, vil blive udbedret og faktureret på den afsluttende faktura. Evt. skader vil blive dokumenteret og takseret, 
hvorefter der vil ske opkrævning af selvrisikoen i henhold til reglerne herom. 

  
Øvrige betingelser: 
I forbindelse med udlevering af det leasede køretøjskal der underskrives en standard udlejningskontrakt. Ved underskrift på 
denne acceptere leasingtager de betingelser, der fremgår heraf og som sammen med leasingaftalen skal ses som et samlet 
aftalesæt. 

 

 
      Østergaard Biler A/S , Fredensgade 17, DK-8000 Aarhus C - CVR: 19986292 - Jyske Bank, 5011 5940400   


