Utleievilkår og betingelser
Toolmatic
1. Anvendelse av disse betingelsene
ToolMatic Norge AS, Parkvegen 23, NO-1405 Langhus, heretter også
kalt «utleier», er bruker av disse ToolMatic-vilkårene og -betingelsene
for leie (RTC), og derfor kontraktør. Disse vilkårene gjelder for alle tilbud som gis av utleier og alle avtaler som utleier er part i, med mindre
partene uttrykkelig har avtalt annet skriftlig. Vilkår og betingelser for
leietakere, kjøpere og andre avtaleparter, heretter kalt: «leietaker»,
gjelder ikke, selv om leietaker uttrykkelig har henvist til disse i sin
korrespondanse og sine dokumenter.
2. Avtaleinngåelse for leien
Leieavtalen som gjelder leien av produktet vil bli inngått på det
tidspunkt leietaker og utleier signerer leiekontrakten og vil starte
avhengig av dette:
Med hensyn til henting, på det tidspunkt leietaker mottar utleieproduktet hos utleier;
Med hensyn til levering, på det tidspunkt utleieproduktet losses av
utleieren.
3. Tilgjengelighet og retur
3.1. Leietaker må hente utleieproduktet fra utleier og returnere det
til utleier på slutten av leieperioden, med mindre partene har
uttrykkelig avtalt at utleieren skal være ansvarlig for å bringe
og/eller returnere utleieproduktet.
3.2. Ved avslutningen av leiekontrakten, levering eller retur av utleieproduktet, har utleier rett til å kreve at leietakeren eller den som
skal handle på vegne av leietaker fremviser gyldig legitimasjon.
Dersom leietaker ikke er en fysisk person, vil utleier kun inngå
leiekontrakten etter at det er fremvist, i tillegg til legitimasjonen
til personen som henter, et skriftlig ark med arbeidsoppdraget
fra det aktuelle selskapet, og etter det har mottatt en bekreftet
utskrift fra handelsregisteret som ikke er datert tilbake mer enn
tre måneder.
4. Leveringstid
I den utstrekning tidsrom eller datoer avtalt under eller i forhold til
utleieproduktet skal gjøres tilgjengelig eller leveres til leietaker, må
dette uttrykkelig nevnes på neste side. Med mindre annet er uttrykkelig angitt, er leveringstider kun veiledende. Utleier kan bare være
misligholder etter å ha fått varsel om mislighold, der en rimelig frist
for oppfyllelse har blitt innvilget. Utleier forbeholder seg i denne sammenhengen retten til å foreslå et alternativ som skal tjene samme
formål, og med minst samme kraft. Hvis utleier er skyldig i mislighold,
vil han være ansvarlig for å betale leietaker et fast beløp i form av
kompensasjon. Denne faste kompensasjon betyr at tapet som skal
kompenseres av utleier ikke vil være mer enn leien den avtalte for leieperioden, med et minimum på 10 NOK og maksimum på 900 NOK.
5. Kontroll
Leietaker må kontrollere utleieproduktet visuelt før det tas i bruk. Ved
eventuelle defekter, mangler eller andre klager må leietaker ta kontakt
med utleier umiddelbart. Ved å ta utleieproduktet i bruk er fraværet av
ytre synlige feil avtalt mellom partene.
6. Leie
Leien, som beskrevet i prislisten til utleier, er inklusiv mva, men eksklusiv drivstoff, olje og eventuelle transport- og skadefraskrivelser
(se punkt. 12).
7. Depositum
Depositumet fastsettes i forhold til den avtalte leieperioden i kombinasjon med verdien av utleieproduktet. Dersom leietaker ønsker å forlenge leiekontrakten, må leietakeren betale et nytt depositum senest
på dagen for forlengelsen. Dersom leietaker ikke betaler et depositum
innen oppgitt tid, kan utleier avslutte leiekontrakten ensidig uten prejudise for utleiers rett til erstatning. Depositumet kan ikke anses av
leietaker å være forskudd på leien som skal betales. Ved avslutning av
leiekontrakten kan utleier motregne beløpene som leietaker er skyldig
mot depositumet. Med mindre annet er avtalt skriftlig er leietakeren
forpliktet til å betale et depositum for hvert utleieprodukt på dagen for
inngåelse av leiekontrakten. Depositumet vil bli returnert etter bekreftelse på at leietaker har overholdt alle sine forpliktelser.
8. Leietakerens forpliktelser
Leietaker er forpliktet til å bruke utleieproduktet riktig og bare i samsvar med vilkårene i denne leiekontrakt. Spesielt er leietaker forpliktet
til:
a. å håndtere utleieproduktet i samsvar med sikkerhets- og
bruksanvisningene som følger med ved levering;
b. å bruke utleieproduktet utelukkende til det formål som det er
beregnet til;
c.
ikke å fremleie eller gjen-utleie utleieproduktet og/eller gjøre det
tilgjengelig for tredjeparter uten skriftlig tillatelse fra utleier;
d. å avvise krav til utleieproduktet fremlagt av tredjeparter og å
holde utleier skadesløs mot eventuelle slike krav;
e
å gi utleier tilgang til utleieproduktet til alle tider.
f.
å ikke å gjøre noen endringer på utleieproduktet;
g. å sørge for at utleieproduktet ikke vil være tilgjengelig for uautoriserte parter;
h. å returnere utleieproduktet rent og i god stand til utleier på slutten av leieperioden;
i.
å betale alle avgifter, skatter og bøter som følger leietakers eller
tredjeparters bruk av utleieproduktet.
9. Utleiers ansvar
9.1. Utleier garanterer at utleieproduktet oppfyller alle vanlige krav
og standarder som med rimelighet kan pålegges det.
9.2. I tilfelle det leide produktet ikke overholder bestemmelsene i
Punkt 9.1, skal utleier etter eget valg erstatte eller reparere ut-

leieproduktet gratis innen et rimelig tidsrom etter at det har blitt
returnert med en spesifikasjon av klagen. Utleier er ikke ansvarlig for skader forårsaket av leietaker ved bruk av utleieproduktet
på en måte som ikke er i overensstemmelse med leiekontrakten, bruksanvisningen, RTC eller formålet og spesifikasjonen til
utleieproduktet.
Eventuelt annet eller ytterligere ansvar til utleier er utelukket,
unntatt i tilfelle personskade eller skade eller tap som er et
direkte resultat av utleiers forsettlig handling eller grov uaktsomhet (subjektivt ansvar). Utleier vil aldri være ansvarlig for
eventuelle følgeskader eller tap, uansett type, som ikke er nevnt
i leiekontrakten. Leietaker skal holde utleier skadesløs mot
eventuelle krav fra tredjeparter på grunn av skade eller tap i
forbindelse med utleieproduktet. Utleiers ansvarsforsikring vil
uansett være begrenset til det beløpet som det er forsikret for,
eller burde i all rimelighet ha vært forsikret for.
9.3 Leietaker er forpliktet å treffe alle slike tiltak innenfor rimelige
grenser som kan eller kunne ha forhindret eller begrenset skaden eller tapet.

helt rengjort. Viser det seg når utleieproduktet returneres at det
har eventuelle feil, er skadet, ikke har blitt rengjort eller har blitt
utilfredsstillende rengjort, vil utleier ha rett til å belaste leietaker
for rengjøring og/eller reparasjonskostnader - eller erstatningsverdien av utleieproduktet hvis dette er lavere.
Selv om leietaker ikke var tilstede (hvis utleieproduktet ble returnert av en tredjepart), skal utleiers inspeksjon være bindende.
13.3 Dersom utleieproduktet ikke blir returnert til utleier umiddelbart
etter utløp av leieperioden, vil leietaker være i mislighold ifølge
loven. Leietaker vil i dette tilfelle være ansvarlig for å betale utleier kompensasjon, som består av to ganger leien for hver dag
som leietaker unnlater å returnere varen til utleier etter utløpet
av den nevnte perioden, med maksimal kompensasjon som skal
være ny-for-gammel verdi av utleieproduktet.
13.4 Leietaker kan aldri bli eier av utleieproduktet. Dersom leietaker
uansett grunn unnlater å returnere utleieproduktet til utleier eller unnlater å få det sendt tilbake, må leietaker betale utleier erstatningsverdien av utleieproduktet uten prejudise for leietakers
plikt til å betale leien.

10. Skade, tap
a. Skade på utleieproduktet som oppstår under leieperioden skal meldes til utleier umiddelbart etter oppdagelsen, men minst innen
48 timer etter at det har skjedd. Leietaker skal være ansvarlig
for eventuelle skader eller defekter på (deler av) utleieproduktet,
uansett årsak eller omstendigheter, som forekommer i perioden
mellom datoen da utleieproduktet ble mottatt av leietaker og
datoen det ble returnert til utleier. Leietaker påtar seg å tilbakebetale utleier for eventuelle skader forårsaket på utleieproduktet
etter gjeldende markedsverdi, dvs. ny-for-gammel verdi av et
identisk eller lignende utleieprodukt etter fradrag for avskrivninger basert på alder eller tidsbruk av utleieproduktet eller, dersom lavere, kostnadene involvert i å reparere utleieproduktet. Det
samme gjelder i tilfelle skade på deler og/eller tilbehør til utleieproduktet. I tillegg vil leietaker være ansvarlig for eventuelle
andre skader eller tap som påføres utleier som resultat.
b. I tilfelle av tapte produkter som utleier allerede har belastet
leietaker med gjeldende markedsverdi, men som senere er
funnet og returnert av leietaker, skal leietaker betale et beløp
som tilsvarer leien for antall dager leietakeren var i besittelse av
utleieproduktet. Dette vil av utleier bli trukket fra erstatningen
basert på gjeldende markedsverdi som skal betales tilbake til
leietaker.
c.
Leietaker vil bli holdt ansvarlig, uansett om leietaker er å klandre for tapet eller tyveriet av utleieproduktet, deler og/eller tilbehør, eller for å gjøre utleieproduktet, deler og/eller tilbehør ubrukelig eller verdiløs. Leietaker er forpliktet til å ta forebyggende
tiltak for å hindre tyveri av utleieproduktet i lys av at leietaker er
forpliktet til å returnere utleieproduktet, hvis forpliktelse ikke vil
opphøre, selv ikke ved en tilfeldighet eller tredjeparts inngrep.

14. Betaling
Alle betalinger skal være i kontanter ved retur av utleieproduktet, med
unntak av depositumet som må betales på forhånd, enten kontant
eller med kort. I tilfelle betaling ikke er gjort eller er forsinket, vil leietaker misligholde avtalen ifølge loven og utleier skal, uten at varsel om
mislighold er nødvendig, ha rett til lovfestet rente samt betaling av alle
juridiske og andre kostnader som skal betales i henhold til inkasso,
med minimum 15% av kapitalen.
Perioden for å legge frem innvendinger mot omkostningene utløper 10
dager etter fakturadato.

11. Skadevurdering
Leietaker erklærer på forhånd at han/hun er enig i at dersom det anslåtte skadebeløpet eller tapet gjelder utleieproduktet, skal en skadevurdering utføres av utleier for å fastslå årsaken og omfanget av
skaden eller tapet, reparasjonskostnader og kostnader for rengjøring.
Kostnadene som påføres utleier i forbindelse med skadevurdering,
samt kostnadene av en skadevurdering utført av et takstfirma, skal
betales i sin helhet av leietaker med mindre punkt 12 gjelder.
Omfanget av skaden eller tapet som bestemmes vil da bli ansett av
partene som endelig. Erstatningsbeløpet herved spesifisert er kun
bindende for leietakeren som er en forretningsmann (dvs. en eneeier
eller et selskap). I tilfelle leietaker er en fysisk person - forbruker, skal
avtalepartene forsøke å komme til enighet. Utleier er ellers forpliktet
til å la ekspertuttalelsen bli utarbeidet på bekostning av leietakeren.
12. Skadefraskrivelse – ansvarsoverføring
Leieprisen inkluderer en fraskrivelse av skade (inkluderer ikke normal
slitasje) for det utleide elementet, som fastsatt i artikkel 11, underlagt
følgende vilkår:
ingen kompensasjon vil da bli krevd av leietaker i tilfelle skade
på utleieproduktet forårsaket i leieperioden fastsatt i kontrakten,
med unntak av
skade eller tap grunnet tyveri, underslag, tap, feil;
skade eller tap som følge av en forsettlig handling, forsettlig
hensynsløshet, inkompetente og/eller uaktsomme handlinger
eller unnlatelser;
skade utelukkende for pneumatiske dekk
Skadefraskrivelse avtales separat etter inngåelse av leiekontrakten.
13. Oppsigelse av leiekontrakten og retur av utleieproduktet
13.1. Leiekontrakten kan sies opp når som helst av partene med
umiddelbar virkning, dvs. på datoen for levering av oppsigelse til den andre part. Oppsigelse av leietaker er kun mulig hvis
utleieproduktet returneres til utleier samtidig, og leien som er
utestående for den gjenværende leieperioden er betalt som
avtalt i leiekontrakten.
Oppsigelse av utleier er kun mulig hvis leietaker ikke overholder leiekontrakten eller RTC, hvis en begjæring om konkurs ble
gjort mot leietakeren eller konkurskjennelsen ble annonsert på
eiendelene til leietakeren eller konkurskjennelsen på eiendelene
til leietakeren ble avvist på grunn av manglende midler, hvis
leietakeren er under avvikling, hvis leietaker har blitt stengt eller avviklet eller, i tilfelle leietakeren er en fysisk person, hvis
leietaker har blitt umyndiggjort, uten at en rettslig kjennelse er
nødvendig og uten prejudise for utleiers rett til utbetaling av erstatning, renter og omkostninger.
13.2 Ved utgangen av leieperioden må utleieproduktet gjøres tilgjengelig til utleier i samme tilstand som det ble stilt til rådighet og

15. Databeskyttelse
Personlige data som overføres til utleier lagres og brukes utelukkende
i forbindelse med å oppfylle våre kontraktsforhold og, om nødvendig,
er overlevert til involverte samarbeidspartnere/agenter som en del av
å oppfylle kontrakten dersom dette er nødvendig. Leietaker har rett til
å få personlige data slettet når som helst.
16. Omfang
Dersom det mot formodning viser seg at ett av leievilkårene og betingelsene i denne leieavtalen er juridisk ugyldig, vil dette ikke påvirke
gyldigheten og anvendeligheten av de andre leievilkårene og betingelsene. Dette juridisk ugyldige leievilkåret eller betingelsen skal anses å
ha blitt erstattet av et leievilkår som er gyldig og som er tilnærmet lik
formålet og hensikten med det ugyldige vilkåret.
17. Tvister
17.1 Eventuelle tvister som oppstår som et resultat eller som følge av
en inngått avtale med en utleierfilial skal avgjøres av en ansvarlig domstol på tiltaltes forretningssted eller bosted. Med hensyn
til en avtale inngått med en utleierfilial i Norge, skal alle tvister
i forbindelse med utleieproduktet løses i en norsk domstol som
har lokal jurisdiksjon.
Rettsforhold som ikke er regulert av denne RTC er underlagt
respektive bestemmelser i norsk lov.
17.2 Partene kan kun anke til domstolene etter at de har forsøkt å
løse en tvist seg i mellom.
Leietaker erklærer at han/hun er gjort kjent med ovennevnte
GTC og sier seg enig i innholdet.
Denne RTC blir gyldig og trer i kraft den 01.01.2018 for en ubestemt
tidsperiode.
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