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Alle lejepriser er pr. uge. Beløb i danske kr.

Sæson Dato Uge Vlow 601 og 640 A 464 og T 448 i 339 og i 447
Mellemsæson 23. April -20. Juni 17-25 6.500 kr. 6.500 kr. 7000 kr.

Højsæson (min. 2 uger) 21. Juni - 16. August 26-33 7.500 kr. 8.500 kr. 10.000 kr.

Mellemsæson 17. August - 22. November 34-47 6.500 kr. 6.500 kr. 7.000 kr.

Startgebyr 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Depositum 7.500 kr. 7.500 kr. 7.500 kr.

Rabat ved 3 uger i  
mellem- og højsæson

3% 3% 3% 

4 uger eller mere. 5% 5% 5%

Maximalt antal per-
soner under transport

4 5 hhv. 4 4

HENVENDELSE: Poul Lyhne tlf: 40973030, Email: info@campgmbh.dk 
Vognene står på nedenstående adresse. Der er skråt overfor Fleggaard. Vognene er Tysk registreret, og 

der må ikke køres i Danmark. Se betingelser bagpå. De er alle indregistreret til almindeligt kørekort.

Sæson og prisoversigt 2019

i 339 i 447
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Camp GmbH har 1 Carado T 448 delintegrered - 1 Carado A464 alkovemodel og 2 fuldintegr-
eret I 447-I 339 autocamper til udlejning. Dertil kommer der 2 kassevogne VLOW 640 og 601. 
De er helt fabriksnye årgang 2018, og fyldt med udstyr.
Totalvægten er 3.500 kg, og må køres med almindeligt kørekort.

Standardudstyr
Stort køleskab til 12V, 230 V og gas, køkken med 2-3 kogeblus, elektrisk vandpumpe til køkken 
og toiletrum, koldt og varmt vand til køkken og toiletrum, varme i beboelseskabinen, 12V ind-
vendig belysning, klædeskab, friskvandstank på 122 liter, spildevandstank på 92 liter, mulighed 
for brusebad, kemisk kassettetoilet, strømkabel, vandslange, første hjælps kasse, radio med CD 
afspiller, cykelholder til 3-4 cykler, markise, stor garage, ildslukker, kiler og nødreparation-
skasse. Aircondition er standard i bildelen. Drejeligt førersæde og passagersæde.

Autocamper har derudover følgende ekstraudstyr
Chassis pakke med Klimaanlæg i førerhus, airbag ved passagersæde, elektriske og opvarmede 
sidespejle, fartpilot, radio med højtalere, ESP inkl. ASR & Hillholder. Isoleret spildevandstank, 
vindue i forreste del af taget, 2 serviceklapper i garagen, siddegruppe kan ombygges til seng, 
enkeltsenge kan ombygges til dobbeltseng, sænkbar seng med 2 sovepladser, stort køleskab 
på 167 liter, frostboks på 29 liter. Basis pakke med panorama tagluge, beklædt brusebad, Mini 
Heki, garderobe, træbund i bruser, førersæde i møbelstof, LED belysning, ekstra stikdåser. 
Markise Omnistor på 4½ meter, Cykelholder til 3-4 cykler, fjernsyn skærm med holder, 
Parabol Sat Light 65 (kun til gratisprogrammer). Der er navigation i autocamperne.

Fri kilometer
Vi har fri kilometer ved alle lejemål på 1 uge eller mere. 

Forsikring
Fuld kasko samt SOS-forsikring på autocamperen er inkluderet i lejen. Der er en selvrisiko i 
forbindelse med hver kaskoskade, ansvarsskade, parkeringsskade, stenslag i forruden, trafik 
skader eller andre skader på autocamperens karosseri på kr. 7.500,-. Forsikringsbranchens 
regler er gældende. Spørg om tegning af forsikring mod selvrisiko.
Forsikringen er gældende i de fleste lande i EU og Europa herunder Norge, Schweitz og 
Kroatien. Der er ikke forsikringsdækning og derfor ikke indkørselstilladelse til følgende lande: 
Tyrkiet, Rumænien, Bulgarien, det tidligere Rusland, Estland, Letland. Litauen og resten af det 
tidligere Jugoslavien. Kørsel i disse lande kræver indhentelse af ekstra forsikring hos Camp 
GmbH. 

Selvforskyldte skader
Kaskoforsikringen dækker alene skader på bilens karosseri. Evt. skader på møbler eller andet 
inventar samt skader på installationer, er ikke omfattet af forsikringen og skal derfor betales 
kontant ved afleveringen. Fejlagtig påfyldning af dieselolie i friskvandstanken indebærer 
udskiftning af vandtank, varmtvandsbeholder og samtlige slanger. Denne udskiftning er ikke 
omfattet af forsikringen og skal derfor betales af lejer. En sådan skade koster omkring 30.000 
kroner. Skader efter fejlagtig betjening af bilen eller fejlagtig betjening af installationer i auto-
camperen er ikke dækket af vor forsikring og skal derfor fuldt ud erstattes af lejer. Selvrisiko-
forsikringen dækker ikke her.

Kørsel i Danmark
Vognene er tysk indregistreret, og Danske statsborgere må derfor IKKE køre i Danmark. 
Danske statsborgere må kun køre gennem Danmark ved indhentelse af en særlig transittil-
ladelse. Indhentelse af transittilladelse SKAL aftales med Camp GMBH. Uden transittilladelse 
må kørsel ikke finde sted i Danmark. Lejer hæfter selv for alle bøder, afgifter m.m. forbundet 
hermed. Og det kan blive enormt kostbart!

Lejer/fører
Minimum 25 år med gyldigt førerbevis (B) i mindst 1 år.
Under kørsel må der ikke transporteres flere personer, end autocamperen har lasteevne til. 
Au¬tocamperen må kun føres af den/de personer, der står anført på fremsendte oplysningsske-
ma med gyldigt kørekort nummer.

Udstyr i Autocamper
Campingbord og 4 camping stole. Køkken udstyr for 6 personer. 
Lejer skal således selv medbringe: sengetøj og sengelinned, håndklæder, viskestykker samt 
personligt udstyr.

Depositum og betaling af leje og startgebyr
Kr. 7.500,- indbetales ved bestillingen. Ingen bestilling er gældende, før det fulde depositum 
er indbetalt og ordrebekræftelse returneret i underskrevet stand. Depositum refunderes igen 
efter hjemkomst indenfor ca.30 dage, såfremt autocamperen returneres uden skader, i ren og 
ordentlig stand. Fra depositum afregnes evt. parkeringsbøder eller færdselsbøder forårsaget af 
lejer. Lejen og startgebyr betales senest 30 dage før lejemålets start.

Afbestilling
Ved afbestilling indtil 60 dage før lejeperiodens begyndelse refunderes 50% af det indbetalte 
depositum. Resten beholdes som ekspeditionsgebyr. Ved afbestilling i perioden 60 - 30 dage 
før lejeperiodens begyndelse beholdes det fulde depositum, som ekspeditionsgebyr. 
Ved senere afbestilling end 30 dage før lejeperiodens begyndelse, hæfter lejer for den fulde 
leje, hvis autocamperen ikke udlejes i den reserverede periode. Spørg om tegning af afbestill-
ingsforsikring.

For tidlig aflevering
Afleveres autocamperen før aftalt tid, skal der betales leje for den reserverede tid. Lejen 
refunderes ikke.

For sent aflevering
Afleveres autocamperen for sent i forhold til den i kontrakten aftalte tid betales der kr. 
1.000,- pr. ekstra time. Ved påbegyndt 3. time hæfter lejer for erstatningsvogn til efterføl-
gende lejer – svarende til den periode autocamperen efterfølgende er udlejet til. 

Rengøring
Autocamperen skal afleveres i rengjort stand med tømt spildevandstank, tømt og rengjort 
toilettank samt fyldt dieseltank. I modsat fald beregnes minimum kr. 1000,- for tømning af 
spildevandstank og toilettank. Manglende indvendig rengøring udføres efter timebetaling 
som for tiden er kr. 750,- pr. time. Der beregnes for minimum tre timer. 

Fri Parkering
I lejeperioden er der gratis parkering af lejers personbil på vores plads i Harrislee 

Startgebyr
Der opkræves et obligatorisk startgebyr på kr. 1000,-. Dette gebyr inkluderer brug af 11 kg. 
gas, sanitetsvæske til kemisk toilet, demonstration og instruktion før start, modtagelse og 
kontrol af autocamperen efter endt lejemål samt udvendig vask af autocamperen. 
Lejer kan se en instruktions video på www.carado.de under Service & Zubehör, Ratgeber-
filme. 
Dette er en særdeles nyttig hjælp til nybegyndere.

Dæktryk
Foran 5,5 BAR, bagved 6,0 BAR

Færdsels uheld eller lign
Sørg for at der optages politirapport, og påtag aldrig skylden. Husk at underrette Camp 
GmbH. Ved skader på køretøjet, sørg for at fotograferer alle skader.

Afhentning og aflevering
Afhentningen skal ske i Harrislee på en fredag mellem kl. 13.00 og kl. 16.00. Aflevering skal 
ske samme sted som afhentning en fredag senest kl. 10.00. Der kan uden for vor højsæson 
aftales andre afhentnings- og afleveringsdage. Man må påregne lidt ventetid ved travlhed.

Priser
Alle nævnte priser på denne flyer er ugepriser i danske kroner inkl. 19% tysk moms og inkl. 
fuld kaskoforsikring med en selvrisiko på kr. 7.500,- ved hver skade, samt SOS-forsikring på 
autocamperen i lejeperioden. Prisliste er gældende fra 1. januar 2019. 

Forbehold og garanti fra udlejer
Vi tager generelt forbehold for ændringer i bilmodeller, udstyr, priser, beskrivelser og 
trykfejl. Kan den lejede autocamper ikke udleveres på grund af skade eller teknisk fejl, vil 
Camp GmbH altid forsøge at finde en anden autocamper til lejemålet. 
Hvis erstatningskøretøjet varierer i størrelse, refunderes alene lejedifferencen, såfremt auto-
camperen er mindre/billigere end det lejede. Er lejer ikke tilfreds med erstatningskøretøjet 
tilbagebetales den fulde leje. Yderligere kompensation dækkes ikke af Camp GmbH.
Lejeren kan ikke kræve erstatning for tabt ferie forårsaget ved uheld med den lejede auto-
camper. Heller ikke i forbindelse med en evt. fejl i vognens tekniske installationer. 
Hvis der under lejemålet sprænger en sikring, en vandpumpe holder op med at virke eller 
der sker andre mindre tekniske ting, er det lejers pligt at udbedre disse ting. Der findes i 
autocamperen diverse reservedele som kan anvendes. Lejer kan frit indkøbe nye dele op til 
max. kr. 500,00 som refunderes mod fremvisning af bilag. Der ydes ikke refusion af lejen. 

Til orientering
Der er rygeforbud i ALLE vore autocampere. 
Husdyr må kun medtages efter aftale.

Special tilbud
Vi giver gerne specialtilbud på langtidsleje, messe besøg, højtider m.m.
Kontakt os og få et tilbud.

Lejebetingelser
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