
Lejebetingelser For Benimar T481 Tessoro Autocamper. 

År 2023. 

 

Lejer og lejers ansvar: 

 

Lejer og føreren af camperen skal være minimum 25 år, og have haft køre kørekort i mindst 2 år. 

Lejer er ansvarlig for camperens stand i lejeperioden, herunder olie, vand, luft, udlejer hæfter ikke for 

skader opstået på grund af lejers forsømmelighed ved ikke at varetage alm vedligehold. Mekaniske fejl 

som ikke skyldes lejers forsømmelse dækkes af udlejer. Udbedring af skader i lejeperioden skal altid 

udføres på autoriseret værksted. Dieseltanken skal være fyldt ved tilbagelevering af autocamperen.   

Det er ikke tilladt at ryge eller have husdyr i autocamperen, rengøring efter disse koster som minimum 

kr. 2000,00. 

 

Udlejers ansvar: 

Det er udlejers ansvar at sørge for at camperen er serviceret hos autoriseret værksted og at eventuelle 

mangler og skader er fuldt oplyst ved lejekontraktens underskrivelse og at dieseltanken er fyldt ved 

lejeperiodens begyndelse. 

 

Forsikring: 

Fuld kasko samt sos-forsikring er inkluderet i lejen. Der er selvrisiko i forbindelse med enhver 

kaskoskade, ansvarsskade, parkeringsskade, rude/lygteskader, samt andre skader på karrosseri på kr. 

7000.00.  selvrisiko ( Depositum ) betales på separat konto inden leje periodens start og tilbagebetales 

senest 30 dage efter lejekontraktens udløb, såfremt der ikke er konstateret skader på autocamperen. 

SOS skal kontaktes før assistance bestilles, det er de generelle SOS international-bestemmelser der er 

gældende. Der må kun køres i europæiske lande. Personlige er ikke omfattet af bilens forsikring. Af 

forsikringsmæssige årsager er der installeret tracker i autocamperen. 

 

Færdselsuheld: 

Sørg altid for at få optaget politirapport. 

Ved kørsel i udlandet er det lejers pligt at sætte sig ind i de pågældende landes trafikregler, idet lejer 

hæfter for alle politimæssige anliggender eller krav herfor. 

 

 

 



Selvforskyldte skader: 

Kaskoforsikringen dækker alene skader på bilens karrosseri. Eventuelle skader på møbler, inventar og 

installationer, er ikke omfattet af forsikringen og skal derfor betales af lejer. Check om egen forsikring 

dækker.  

Ved påfyldning af diesel i vandtanken indebærer det udskiftning af vandtank, varmtvandsbeholder 

samt tilhørende slanger, og beløber sig op til kr. 35000.00.  Det er ikke dækket af bilens forsikring. 

 

Afhentning og aflevering: 

• Udlejning sker fra Sandkaas Familiecamping, Poppelvej 2, 3770 Allinge 

• Afhentning og aflevering skal ske på de i lejekontrakten fastlagte ugedage, Afhentning kl. 15.00 

aflevering kl. 12.00. 

• Af hensyn til næste lejer er det vigtigt med rettidigt aflevering. Ved forsinket aflevering betales 

kr. 1000.00 pr. påbegyndt time. 

• Autocamperen afleveres med tømt spildevands tank og tømt toilet kassette. 

• Autocamperen afleveres i samme rengjorte stand som ved afhentning. 

• Der er ingen refusion af lejebeløbet ved aflevering før tid. 

• Beregn venligst 1 time til henholdsvis afhentning og aflevering. 

 

Reservation og depositum: 

Reservation af autocamperen sker efter Sandkaas´s Familiecamping alm betalingsbetingelser, kan ses 

på www.sandkaas-camping.dk under lejebetingelser. 

Der udover betales der selvrisiko for kaskoforsikringen på kr. 7000,- inden afhentning. Depositummet 

tilbagebetales senest 30 dage fra aflevering forudsat der ikke er skader på inventar eller autocamperen. 

Fra depositummet fratrækkes eventuelle parkeringsbøder, fartbøder, bro- og vejafgifter.  

 

Kilometerforbrug: 

Ved én uges leje medfølger 1500 km fri kørsel. Kørsel udover afregnes med kr. 2.00 pr. kørt kilometer. 

 

Forbehold og garanti fra udlejer: 

Kan det lejede køretøj ikke udleveres grundet alvorlig skade, refunderes det fulde beløb. Yderligere 

kompensation ydes ikke. 

Lejer kan ikke kræve erstatning for tabt ferie forårsaget af uheld med den lejede autocamper. Ej heller i 

forbindelse med eventuelle fejl i autocamperens tekniske installationer. 

Hvis der under lejemålet springer en sikring, en vandpumpe der holder op med at fungere eller der sker 

andre mindre tekniske fejl, er det lejers pligt at få udbedret disse fejl. Lejer kan frit indkøbe nye dele op 

http://www.sandkaas-camping.dk/


til maximunk kr. 500,- som refunderes med aflevering af bilag. Overstiger beløbet kr. 500,- skal udlejer 

kontaktes. 

Vanvidskørsel: 

Lejer hæfter fuldt ud for autocamperens værdi ved konfiskation, som følge af vanvidskørsel. 

 

Bekræftelse:   

Sandkaas Familiecamping tager forbehold trykfejl, priser og beskrivelser. Lejer bekræfter med sin 

underskrift at være indforstået med ovennævnte betingelser. 

 

Dato: 

 

 Leje:                                          Udlejer:         

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

  



 

 

 


