ALLMÄNNA VILLKOR
KONSUMENTLEASING
1. Omfattning
Dessa villkor gäller för avtal om konsumentleasing (nedan kallat
hyresavtal) av fordon som ingåtts mellan kunden (nedan kallat
Kunden) och NF Fleet AB (nedan kallat NF).
2. Fordonets användning
Fordonet är NF:s egendom. Kunden ansvarar för att föraren har
för fordonstypen giltigt körkort samt bär det fulla ansvaret för
förarens handlingar.
.Fordonet får inte:
a) utsättas för onormal körning eller eljest vanvårdas så att betydande risk för värdeminskning föreligger;
b) utan NF:s skriftliga medgivande hyras ut;
c) användas för transport av personer eller gods mot ersättning
eller för yrkesmässig bogsering av husvagn eller trailers etc;
d) användas för tävlingskörning;
e) användas mot gällande garanti- eller försäkringsbestämmelser.
Fordonet skall alltid vara stationerat och registrerat i Sverige För
färd utom Norden krävs NF:s skriftliga tillstånd. Kunden registreras som brukare i vägtrafikregistret med uppgift om att fordonet är
försett med leasingspärr.
3. Leverans
Kunden skall vid leverans av fordonet undersöka detta noggrant.
Vid leverans skall Kunden underteckna leveransgodkännande
som intyg på att fordonet mottagits i felfritt skick. Kunden står
faran för fordonet i och med att leverans skett.
4. Leveransförsening samt fel eller brist på fordonet
För fordonet gäller de garantier som lämnats av tillverkaren vid
leveranstillfället. Föreligger fel eller brist i fordonet skall Kunden
reklamera hos levererande återförsäljare samt meddela NF
härom. Leverantören har gentemot NF godkänt Kundens rätt att
göra gällande sådana anspråk direkt mot leverantören Kunden är
inte berättigad att innehålla hyran eller del därav på grund av fel
eller brist i fordonet. Kunden äger rätt till jämkning av hyran,
tillgång till ersättningsfordon eller annan ersättning endast om
sådan ersättning utgår från leverantören enligt leverantörens
ansvar enligt ovan.
5. Fordonets vård
Kunden ansvarar för att fordonet vårdas väl och hålles i gott skick
varvid ett minimikrav är att fordonet alltid uppfyller de myndighetsoch försäkringskrav som gäller för fordon i trafik. I Kundens
vårdplikt ingår att tillse att föreskrifter i instruktionsboken följs att
uppkomna skador åtgärdas omedelbart och att fordonets värde
icke nedgår i vidare mån än vad som förorsakas av normal användning.
6. Service, reparationer och underhåll
NF åtar sig att svara för följande kostnader avseende fordonet:
a) kostnader för service enligt fordonets instruktionsbok eller
fordonets serviceindikator.
b) reparationer orsakade av normal förslitning;
c) kostnader för ägarregistrering och kontrollbesiktningar;
Övriga kostnader och avgifter avseende fordonet som inte
ingår i NF:s åtagande enligt dessa villkor skall bäras av Kunden.
NF:s åtagande omfattar inte sådana kostnader som täcks av för
fordonet gällande garantier, försäkring eller motsvarande.
Det åligger Kunden att tillse att service utförs med de intervall som föreskrivits av biltillverkaren (enligt fordonets instruktionseller servicebok eller serviceindikator) för upprätthållande av
fabriksgarantin. Kunden skall tillse att varje servicetillfälle noteras i
bilens servicebok eller motsvarande av bilverkstaden.
Service och reparationer skall utföras av verkstäder som är
märkesauktoriserade av respektive biltillverkare.
Kunden skall låta alla reparationer som omfattas av serviceåtagandet utföras så snart fel har konstaterats. Kunden skall själv
kontrollera fordonets motorolja och andra vätskenivåer mellan
servicetillfällena.
Om reparation eller annan åtgärd utöver föreskrivna serviceåtgärder krävs för fordonet skall Kunden alltid tillse att NF:s
godkännande inhämtas via verkstad innan åtgärd utförs
NF:s serviceåtagande- och underhållsåtagande omfattar
inte:
a) reparationer, justeringar och byten som inte kan anses vara
orsakade av normalt slitage,,
b) lack och kaross., som inte omfattas av tillverkarens lackgaranti
c) lånebil vid samtliga typer av verkstadsbesök,
d) tvätt och kosmetiskt underhåll samt allt som kan betraktas som
kosmetisk utrustning (t.ex.sätesöverdrag, interiördelar, klädslar,
lack, lister och emblem),
e) service som inte utförs på en av tillverkaren auktoriserad
verkstad, samt eventuella följder av detta,
f) bränsle och diverse tillsatser, påfyllning av vätskor utanför
ordinarie servicetillfälle enligt tillverkaren,
g) extrautrustning och eftermonterad utrustning och dess underhåll.
Kunden skall utan dröjsmål skriftligen underrätta NF om
inträffad skada på fordonet. Varje skada på fordonet skall repareras omedelbart och innan hyresavtalet upphör.
7. Sommar- och vinterdäck
Fordonets däck skall bytas mot nya då behov finns för att uppfylla
gällande lagstiftning. Däcksbyten och däcksreparationer skall
utföras av NF anvisad däcksverkstad. NF svarar för kostnader för
skifte mellan kompletta sommar- och vinterhjul två gånger årligen
i de fall det ingår i hyresavtalet. Ytterligare hjulskiften sker på
Kundens bekostnad. Hjul som inte används skall förvaras av
Kunden om annat inte överenskommits särskilt.
8. Extra tillbehör
Kunden får installera tillbehör eller extrautrustning på fordonet.
Om så skett skall Kunden vid hyrestidens utgång demontera
sådan extrautrustning samt återställa fordonet i ursprungligt skick.
Om demontering av egen extrautrustning medför skador på
fordonet som minskar värdet på detta skall Kunden ersätta NF:s
kostnader för sådana reparationer. Om extrautrustning ej demonterats innan fordonet återlämnas äger NF på Kundens bekostnad
demontera sådan utrustning
9. Hyra etc.
Hyra utgår enligt på hyresavtalet angivet belopp jämte vid var tid
gällande mervärdesskatt. Hyran innefattar hyreskostnad för
fordonet baserad på angiven körsträcka.
Hyra och andra avgifter erläggs månadsvis i förskott till NF
eller till annan betalningsmottagare till vilken NF överlåtit sin
fordran.
Kunden är skyldig att erlägga skatter och offentliga avgifter
som kan komma att utgå avseende fordonet eller dessa villkor.
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Kunden har själv att erlägga försäkringspremier,
registreringskostnader, fordonsskatt, och andra till fordonet knutna avgifter och kostnader om ej annat avtalats
särskilt. Om NF skulle ha utlägg eller åläggas betalningsskyldighet för kostnader som enligt dessa villkor skall
bäras av Kunden, skall Kunden omgående på NF:s
uppmaning ersätta NF härför. NF har rätt att ta ut en
särskild avgift för hantering av skatter, offentliga avgifter,
utlägg och övriga kostnader.
10. Administration
NF åtar sig att svara för fordons- och fakturaadministration avseende fordonet såsom förhandsgodkännande av verkstadsarbeten,
kontroll av verkstads- och servicefakturor, bevakning av goodwilloch garantireparationer, hantering av fordonsskatter, trängselskatter och p-böter.
11. Deposition
I samband med leveransen skall Kunden i förekommande
fall erlägga deposition enligt hyresavtalet. Deponerat
belopp äger NF rätt att, till dess hyresavtalet upphört och
slutavräkning skett, behålla som säkerhet för samtliga
fordringar gentemot Kunden. Ränta på deponerat belopp
utgår ej.
12. Besiktning och kontrollbesiktning
NF är berättigad att när som helst inspektera fordonet och Kunden är skyldig att för sådant ändamål vid anfordran lämna NF
tillträde till fordonet. På NF:s förfrågan skall Kunden omgående
lämna uppgift om fordonets mätarställning.
Kunden skall tillse att fordonet genomgår föreskriven kontrollbesiktning. Kunden svarar själv för kostnaden för kontrollbesiktning och därav föranledda åtgärder som inte orsakats av
normal förslitning.
13. Drivmedelskort
Kunden har efter NF:s godkännande möjlighet att via NF erhålla
drivmedelskort från av NF utvalt drivmedelsbolag. Kostnader som
uppkommer vid användning av drivmedelskort vidarefaktureras
via ordinarie samlingsfaktura. Kunden är betalningsansvarig för
samtliga kostnader som uppkommer i samband med kortens
användning. Kunden är ansvarig för att förstöra drivmedelskort
som inte är förenat med ett gällande hyresavtal. NF har ingen
skyldighet att ersätta Kunden för dennes kostnader, inkomstbortfall, tidsförlust eller annan skada till följd av att Kunden varit
förhindrad att använda drivmedelskort. Vid fel eller brister i utförande av tjänster vid utnyttjande av drivmedelskort skall klagomål
riktas mot aktuellt drivmedelsbolag. Kunden godtar att förändringar i kortens användning och funktion kan ske från aktuellt drivmedelsbolag utan att Kunden först meddelats. Vid förändrade förutsättningar för korthanteringen från kortleverantörens sida äger NF
rätt att ändra prissättningen för korthanteringen, alternativt helt
avbryta hanteringen.
14. Försäkring
Kunden skall på egen bekostnad under hela avtalstiden hålla
fordonet försäkrat (helförsäkring) om annat inte avtalats särskilt
samt översända kopia på gällande försäkringsbrev till NF. Försäkring skall tecknas med lägsta självrisk och denna självrisk skall vid
skada betalas av Kunden. Vid försäkringsfall skall Kunden omgående inge skriftlig skadeanmälan till försäkringsbolaget samt
tillställa NF kopia därav. Rätten till försäkringsersättning tillkommer NF. Om fordonet skadas eller om NF krävs på skadestånd
och försäkringen inte gäller eller inte täcker hela skadan skall
Kunden hålla NF skadeslös.
Kunden skall vid skadefall låta reparera fordonet och tillse
att kopia av kostnadsräkning för sådana reparationer tillställs NF.
Kunden har ur den försäkringsersättning som utfaller rätt att
erhålla försäkringsersättning motsvarande av Kunden havda
kostnader som täcks av försäkringen. Kunden äger inte erhålla
nedsättning av hyran för tid under vilken fordonet ej kan brukas.
NF är oavsett anledningen till fordonets obrukbarhet, inte skyldig
att ställa ersättningsfordon till Kundens förfogande. Kunden är inte
berättigad till ersättning av NF för direkta eller indirekta kostnader
under den tid då fordonet är obrukbart.
Vid försäkringsfall, där försäkringsbolaget bedömer att
reparation inte skall ske, behåller NF hela försäkringsersättningen, samt upphör hyresförhållandet avseende fordonet att gälla.
Kunden skall i sådant fall betala ersättning till NF enligt punkt 18
b-f i detta avtal. Hyra skall erläggas t o m den avgiftsperiod då
försäkringsersättning utbetalas och slutlig reglering skett med
försäkringsbolaget och Kunden till NF erlagt det belopp som
motsvarar eventuell skillnad mellan erhållen försäkringsersättning
och fordonets bokförda värde vid tidpunkten för utbetalningen. I
det fall vagnskadegarantin ersätter det skadade fordonet med ett
nytt fordon fortlöper hyresförhållandet med det nya fordonet.
Vid försäkring tecknad via NF kan premien eller villkoren
komma att justeras i samband med den årliga förnyelsen i enlighet med Länsförsäkringars Villkor för Motorfordon När vagnskadegarantin upphört att gälla tecknas sådan ensidigt av NF då
Kunden har försäkring via NF:s försorg. Denna kostnad skall
bäras av Kunden. I övrigt framgår försäkringsvillkoren av separata
försäkringsvillkor.
15. Meddelanden m.m.
Kunden skall omgående informera NF eller den som övertagit
NF:s rätt enligt hyresavtalet om eventuella förändringar avseende
adressuppgifter. Meddelande i brev som NF sänder Kunden, skall
anses ha nått Kunden senast på tredje dagen efter avsändandet
om brevet sänts till den adress som är angiven i hyresavtalet eller
som eljest gjorts känd för NF. Meddelande som sänts med e-post
skall anses ha nått Kunden omedelbart.
16. Dröjsmålsränta m.m.
Vid dröjsmål med erläggande av hyra eller andra ersättningar
enligt dessa villkor utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) samt avgift för betalningspåminnelse, inkassokostnader, indrivningskostnader och andra kostnader som är förenade
med dröjsmålet.
17. Överskjutande körsträcka
Om den överenskomna körsträckan proportionellt överskridits mer
än 10 % någon gång under hyresperioden, har NF rätt att debitera
Kunden överskjutande körsträcka separat och/eller ändra hyresavtalet så att det står i överensstämmelse med de ändrade förhållandena.
18. Avtalstid
Hyresavtalet är bindande från och med att Kunden undertecknat
avtalet. Hyresavtalet gäller därefter för den period som anges på
hyresavtalet. Om leverans sker under en löpande kalendermånad

blir första och sista avtalsperioden kortare än en kalendermånad.
Hyra för dessa dagar beräknas i förhållande till ordinarie månadshyra.
Hyresavtalet kan förlängas enligt överenskommelse mellan
parterna. Om hyresavtalet förlängs har NF rätt att justera hyran.
19. Förtida uppsägning
Kunden äger rätt att i förtid säga upp hyresavtalet med 30 dagars
varsel. Om så sker skall fordonet återlämnas inom uppsägningstiden enligt punkt 20 nedan och Kunden skall till NF betala ersättning enligt punkt 21 nedan.
NF äger rätt att säga upp hyresavtalet till omedelbart upphörande samt omgående återtaga fordonet om
a) Avtalad hyra eller debiterade kostnader och avgifter inte erlagts
inom 30 dagar efter förfallodagen;
b) Kunden missköter fordonet eller i övrigt åsidosätter bestämmelse i dessa villkor vars iakttagande inte är av endast ringa
betydelse för NF;
c) Kunden underlåter att vidmakthålla föreskriven försäkring eller
underlåter att i rätt tid inbetala vägtrafikskatt;
d) Kunden försätts i konkurs, underlåter att behörigen infria icke
tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.
NF äger rätt att på egen hand eller med myndigheters
bistånd återtaga fordonet om detta inte omgående frivilligt åter
lämnas av Kunden. Kunden är skyldig att ersätta NF samtliga
kostnader som uppkommer på grund härav.
20. Återlämnande av fordonet
Kunden skall vid hyresavtalets upphörande återlämna fordonet till
av NF anvisad plats. Fordonets skick och utrustning skall kontrolleras vid återlämnandet. Fordonet får inte vara belagt med körförbud vid återlämnandet.
21. Slutavräkning
Vid hyresavtalets upphörande skall slutavräkning göras mellan
parterna varvid följande punkter skall beaktas:
a)uppsägningsavgift utgörande 30 % av hyran för tiden från
dagen för återlämnande av fordonet till utgången av hyresperioden. Om uppsägningen sker innan hyresperioden löpt 12
månader skall Kunden först erlägga hyror upp till 12 månader,
fr.o.m. månad 13 beräknas uppsägningsuppgift enligt ovan. Om
hyresavtalet sagts upp innan leverans av fordonet skall Kunden i
förekommande fall istället betala en annulationsavgift motsvarande de faktiska kostnader NF har för avbeställande av fordonet;
b) överskjutande körsträcka beräknad i förhållande till faktisk
hyrestid. Om den faktiska körsträckan för fordonet överstiger den
avtalade körsträckan debiteras Kunden för överskjutande körsträcka med det belopp som angivits för överkilometer på hyresavtalet.
c) ersättning för skador som med hänsyn till ålder och körsträcka
ej är att anses som normalt slitage;
d) ersättning för saknad extrautrustning;
e) ersättning för ej utförd besiktning och för ej utförd service;
f) ersättning för ej återlämnade hjul samt för däck som har ett
mönsterdjup mindre än 4 mm;
g) ersättning för transport av fordonet om det ej återlämnats till
levererande återförsäljare eller av NF anvisad plats.
Vid hyresavtalets upphörande skall Kunden vid återlämnandet av fordonet till NF utge ersättning enligt punkterna b - g ovan.
Om hyresavtalet sagts upp enligt punkt 19 ovan, skall Kunden till NF erlägga ersättning enligt punkterna a - g ovan.
22. Äganderätt och nyttjanderätt
NF är ägare till fordonet för vilket NF upplåter nyttjanderätten
genom hyresavtalet. Hyresavtalet kan av NF helt eller delvis
överlåtas eller pantförskrivas, med förbehåll för Kundens rätt.
Det är vid straffansvar enligt lag förbjudet för Kunden att
försälja, pantsätta, eller eljest avhända sig fordonet eller del
därav. Kunden äger ej heller rätt att utan NF:s skriftliga medgivande till någon del överlåta sina rättigheter enligt hyresavtalet
eller dessa villkor. I händelse av utmätning eller konkurs är Kunden skyldig att genom uppvisande av hyresavtalet inför kronofogde respektive konkursförvaltare, styrka NF:s rätt till fordonet.
23. Ansvar
Kunden är ensam ansvarig för skador som fordonet kan vålla på
person eller egendom även i vad avser tredje man och skall hålla
NF skadeslös med anledning av krav i dylika hänseenden. Kunden ansvarar gentemot NF för alla typer av avgifter, ersättningar,
skadestånd eller dylikt som till följd av trafik med fordonet eller på
annat sätt kan komma att åläggas NF i egenskap av ägare till
fordonet, samt därav föranledda inkasso-, indrivnings- och administrationskostnader.
Hyresavtalet eller dessa villkor innefattar inte någon skyldighet för NF att utge någon ersättning till Kunden för dennes kostnader, inkomstbortfall, tidsförlust eller annan skada, till följd av att
Kunden varit förhindrad att nyttja fordonet under den tid NF eller
av NF anvisad servicegivare e.d. haft fordonet i sin vård för
eventuella åtgärder eller av annan anledning. NF är inte ansvarigt
för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott eller annan liknande omständighet.
24. Tvister
Tvist i anledning av hyresavtalet eller dessa villkor skall avgöras
av Attunda tingsrätt som första instans med tillämpning av svensk
rätt. För tvistelösning utanför domstol kan Kunden vända sig till
Allmänna reklamationsnämnden (ARN).
25. Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som Kunden lämnar i samband med tecknandet
av hyresavtalet eller som i övrigt registreras i samband därmed
behandlas av NF för förberedelse och administration av hyresavtalet.
Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och
kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt
riskhantering. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål. Behandlingen av personuppgifterna kan även ske
hos andra bolag i koncernen och andra företag som koncernen
samarbetar med för sin verksamhet. Om Kunden vill få information om vilka personuppgifter om hen som behandlas av NF kan
Kunden skriftligen begära detta hos NF Fleet AB, Eldarvägen 6,
187 75 Täby. Kund som vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan vända sig till NF på ovan angiven adress.
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