
Skilmálar og afnotasamingur

á deilibifreið staðsett á Spáni

Spánar Bílar (dótturfélag Spánarheimila – Viva Fortuna sl ) og neðangreindur viðskiptavinur gera

með sér samkomulag um deiliafnot viðskiptavinarins að eftirtalinni bifreið og með eftirfarandi

afnotaskilmálum;

- Deilibifreiðin afhendist á skrifstofu Spánarbíla/Spánarheimila á Spáni kl 15;00 á upphafsdegi. -

Deilibifreiðin afhendist vel þrifin og skal notandinn skila bifreiðinni í sama ásigkomulagi og

það var við móttöku. - Deilibifreiðinni skal skila á skrifstofu Spánarbíla/Spánarheimila fyrir kl

11;00 á lokadegi og skal notandinn leitast við að hafa eldsneystank fullan eins og var við

afhendingu. - Deilibílanotandi lýsir því yfir með undirritun sinni hér að neðan að hann

ábyrgist að greiða allar þær skemmdir sem hann veldur á bifreiðinni sem tryggingar

bifreiðarinnar ná ekki yfir eða allt að fjárhæð 300 evrur (eigin áhætta). Ef verulegt tjón

verður á bifreiðinni og tryggingar bifreiðarinnar ábyrgjast ekki tjónið þar sem það má rekja til

eigin sakar, ásetnings, eða verulegs gáleysis af hálfu notanda bifreiðar ber hann fulla ábyrgð

á tjóninu. - Deilibílanotandi skuldbindur sig og með skriflegum hætti að greiða stöðumæla-

og hraðasektir sem bifreiðaeiganda kann að berast vegna afnota tímabils notanda

bifreiðarinnar. Ef slík sekt berst mörgum vikum eftir deilibílaafnot þá skuldbindur notandi að

greiða sektina sem er sannarlega tilkomin á notandanum.

- Ef ökutæki er ekki skilað fullum af eldsneyti er leigusala heimilt að halda eftir tryggingu sem

nemur kostnað eldsneytis- og þjónustugjaldi.

- Starfsmaður tekur myndir af deilibílnum við afhendingu svo og við skil bifreiðar.

- Losa þarf allt rusl úr bílum sem og þrifa/ryksuga þar sem við á.

Orihuela Costa á Spáni þann _________



_______________________ _______________________ Fh Spánarbíla / Spánarheimila

Deilibílanotandi

Nafn notanda bifreiðar;

Kennitala; Símanúmer Netfang;

Skráningarnúmer bifreiðar: Tegund bifreiðar;

Lágmarksaldur ökumanns; Fjöldi lykla afent; Fjöldi farþega leyfður;

Form tryggingar - pen/kort Kortanúmer;

Upphafsdagur afnota; Lokadagur afnota; Fjöldi daga í afnot;

Afnotagjald pr dag Fjöldi barnastóla/barnasessur leigðar; Garmin leiðsögutæki leigt;


