
VILKÅR FOR LEIE AV TURUTSTYR

DNT Ringerikewww.dntringerike.no

VILKÅR FOR LEIE AV TURUTSTYR
1. Henting og levering
 Henting og levering av utstyret skjer på mandag mellom kl. 12-20 eller torsdag mellom kl. 12-19 på DNT
 Ringerikes kontor i Osloveien 10.

2. Leieperiode
 Leieperioden gjelder pr. gang, pr. helg eller etter nærmere avtale. Leieperioden kan ikke overstige én uke.

3. Betaling
 Betaling må være gjennomført før du henter utstyret på kontoret til DNT Ringerike. Vi aksepterer bruk av Vipps
 eller nettbank.

4. Avbestilling
 Avbestilling må skje 48 timer før avtalt leiedato for 100% tilbakebetaling av leiebeløpet. For avbestillinger gjort
 mindre enn 48 timer før vil kun 50% av leiebeløpet bli tilbakebetalt.

5. Forlengelse av leieperioden
 Hvis du ønsker å forlenge leieperioden for utstyret, ta kontakt med oss slik at vi får sjekket om utstyret er ledig. Ved
 forlenget utleie vil de ordinære prisene for utstyret følges.

6. Ansvar og risiko
 Leie og all bruk av våre utleieprodukter er leietakers ansvar og risiko. Leietaker bærer ansvaret for tap eller skader
 på produktene som er leid under hele leieperioden. Leietaker er selv ansvarlig for eventuell å tegne en forsikring
 til utleieproduktene eller sjekke om eksisterende forsikring dekker tap, tyveri, brann eller andre typer uforutsette
 skader. DNT Ringerike tar ikke ansvaret for eller kostnader knyttet til tap eller skade på personer, eiendom og
 lignende som oppstår ved bruk av våre utleieprodukter.

7. Egenkontroll
 Ved mottak av utleieprodukter blir kunden oppfordret til å ta en grundig inspeksjon av utstyret og sjekke
 eventuelle skader og funksjoner før de tas i bruk. Er det problemer med noen av utleieproduktene må dette
 umiddelbart rapporteres til DNT Ringerike pr. e-post. Reklamasjoner må skje skriftlig innenfor 24 timer etter
 mottak av utleieprodukter, ellers blir det antatt at kunden aksepterer at utleieproduktene er i god stand.

8. Bruk, oppbevaring og transport
 I forhold til bruk, oppbevaring og transport av utleieproduktene forplikter kunden seg til:
 
 a) å ta hensyn til eventuelle retningslinjer antydet av produsenten levert sammen med utleieproduktene.
 b) ikke gjør endringer på utleieproduktene eller leie de ut til andre.
 c) å forhindre at utleieprodukter blir utsatt for eksterne faktorer som kan påvirke funksjonaliteten eller
  kvaliteten betydelig, eller utsette utleieprodukter på en slik måte at det oppstår betydelig slitasje utover det
  som kan forventes ved vanlig bruk.

9. Skader og erstatning
 Ved skader på returnerte utleieprodukter som oppstår skal DNT Ringerike ha utført reparasjon på en fagkyndig måte.
 Kostnader for reparasjon, inklusiv evt. porto og kostnader til og fra verkstedet blir belastet kunden. I tilfelle reparasjon
 ikke er mulig eller overstiger verdien av selve utleieproduktet, blir kunden belastet for innkjøp av tilsvarende nytt utstyr.
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