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1. LÅNEAVTAL FÖR CONSENSUS BIL

1.1 Avtalet upprättas mellan Consensus – Medicinska fakultetens studentkår, orgnr.

8220003-1564 och ____________________________ nedan kallad låntagaren. Låntagaren

måste vara en fysisk person innehavande körkort med behörighet B eller högre eller

motsvarande samt vara kårmedlem.

1.2 Låntagaren har rätt att bruka fordonet från och med (datum, klockslag): __________,

__________ till och med (datum, klockslag): __________, __________

2. ANSVAR OCH RÄTTIGHET

2.1 Om bilen går sönder eller av annan anledning inte kan göras tillgänglig låntagaren enligt

avtalet, exempelvis om Consensus har behov av bilen i nödfall eller med kort varsel, ska

Consensus i möjligaste mån meddela låntagaren så snart som möjligt. Consensus har då inget

ansvar för att ersätta bilen utan bokningstillfället utgår.

2.2 Låntagaren skall återlämna nyckel till Consensus ägo senast (datum, klockslag): __________,

__________ Återlämning sker alltid till Consensus bilansvarig, om inte annat anges under 5.

2.3 I körjournalen skall tydligt ifyllas förarens namn, datum, mätarställning för trippmätare,

resans längd samt låntagarens underskrift. Om detta inte görs åtar Consensus sig rätten att

fakturera låntagaren andra kostnader som kan uppkomma till följd av detta. Körjournalen

ligger i bilen.

2.4 Kostnaden för lånet är 100 kronor per tvåtimmarsperiod eller 400 kr per dygn samt 22

kronor per mil.

2.5 Låntagaren ansvarar för att bilen återlämnas med minst halv tank. Vid behov av tankning

under låneperioden kan kvitto lämnas till Consensus för återbetalning av

drivmedelskostnaden.

2.6 Låntagaren är ansvarig för kostnader för eventuella skador som tillfogas bilen under

låneperioden, vilka inte täcks av bilens försäkring. Eventuell självrisk samt böter vid

trafiköverträdelser betalas av låntagaren.

2.7 Vid händelser där assistans måste tillkallas betalar låntagaren alla uppkomna kostnader.

2.8 Övriga kostnader såsom trängselskatt betalas av låntagaren.

2.9 Bilen får ej framföras med syftet att transportera berusade människor.

2.10 Rökning, förtäring av alkohol eller frakt av djur är strängt förbjudet i bilen. Bilen skall

återlämnas i gott skick, och allt eventuellt skräp skall städas ut ur bilen efter användning. Om

låntagaren bryter mot denna paragraf har Consensus rätt att debitera Låntagaren en avgift

på 500 kronor. Låntagaren står även för de övriga kostnader som kan uppstå vid överträdelse.

Vid upprepade överträdelser och/eller upprepat olämpligt beteende kan styrelsen neka

person/organisation utlåning av Consensus bil. Om låntagaren inte finner bilen i gott skick vid

låneperiodens början ska detta rapporteras till Consensus bilansvarig så snart detta upptäcks.

Om detta inte görs kommer låntagaren stå som ansvarig för allt eventuellt skräp som påkoms

i bilen efter låneperiodens slut, oavsett hur det kom dit, och debiteras enligt ovanstående.
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2.11 Låntagaren skall ta i beaktning att de representerar kåren vid användande av Consensus

bil. Detta betyder att omdömeslöst och oansvarigt trafikbeteende kan skada Consensus

anseende, och kommer att få påföljder i de fall styrelsen anser det vara nödvändigt. Detta

gäller under hela låneperioden även när bilen inte framförs, exempelvis när den står

parkerad. Utifrån detta åtar sig Consensus rätten att debitera Låntagaren en straffavgift, upp

till 1000 kronor, om Consensus finner att låntagaren brutit mot paragraf 2.10. Om det

uppstår extra kostnader för Consensus på grund av vad som står i paragraf 2.10 åtar sig

Consensus rätten att debitera låntagaren för den uppkomna kostnaden samt utöver det en

straffavgift på upp till 1000 kronor.

2.12 Under särskilda omständigheter under mottagningsperioden så kan arrangörer som lyder

under Consensus komma att få hyra för ett rabatterat pris. Varje enskilt fall behandlas

individuellt.

3. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

3.1 Consensus äger rätt att annullera bokning fram till 72 timmar innan hyrperiodens början,

dock endast under särskilda omständigheter.

3.2 Låntagaren äger rätten att genom kontakt med avtalstecknare avboka lånet av bilen fram till

48 timmar innan hyresperiodens början. Om senare kan avtalstecknare komma att

faktureras.

4. BETALNINGSVILLKOR

4.1 Betalning ska ske mot faktura till låntagaren.

5. TILLÄGG TILL AVTALET

Detta avtal upprättas i två likalydande exemplar och parterna erhåller var sitt.

________________________ ________________________

Firmatecknare, Consensus Ansvarig låntagare

________________________ ________________________

Namnförtydligande och telefonnummer Namnförtydligande och telefonnummer

________________________ ________________________

Mailadress Mailadress

________________________ ________________________

Ort och datum Ort och datum


