Generelle forretningsbetingelser og vilkår for flexleasing hos
Dansk Billeasing A/S
§ 1.

Leasingaftalens indgåelse
1. Leasingaftalen tiltrædes af parterne ved disses underskrift af aftalen.
2. Såfremt leasingaftalen ophæves af Leasingtager, eller leasingaftalen ikke tiltrædes af Leasingtager i henhold
til § 3, er Leasingtager forpligtet til at betale de i forbindelse hermed opståede omkostninger.
3. Ansvaret for afmelding og aflevering af nummerplade på motorkontor efter endt leasingperiode påhviler
Leasingtager såfremt
intet andet er aftalt. Forpligtelserne for kørsel på danske nummerplader efter perioden påhviler Leasingtager.

§ 2.

Leasingydelser
1. Leasingtagers betalingspligt gælder fra køretøjets overtagelse jfr. § 3. Sikkerhedsstillelse samt månedlige
ydelser fremgår af leasingaftalen. En eventuel aftalt forudbetaling forfalder ved kontraktens underskrift. Alle
følgende leasingydelser forfalder løbende forud hver den 1. i måneden. Leasinggiver bemyndiges hermed til,
ved hjælp af NETS Betalingsservice, at hæve fra Leasingtagers konto til dækning af fordringer der hidrører
fra nærværende aftale.
2. Forfaldne leasingydelser forrentes med en morarente på 1,5% pr. påbegyndt måned.
3. Såfremt der i leasingperioden indføres nye afgifter eller der sker ændringer i bestående afgiftssatser, som
berører
Leasinggiver som ejer af køretøjet fører dette til en tilsvarende tilpasning af leasingydelserne baseret på de
konkrete ændringer.

§ 3.

Leasingobjektets overdragelse
1. Leasingtager forpligter sig til at overtage det i henhold til leasingaftalen leverede køretøj på Leasinggivers
adresse.
2. Leasingtager er forpligtet til at påtale og at anmelde overfor Leasinggiver ikke synlige afvigelser med
angivelse af arten og omfanget senest en uge efter at disse er konstateret. Hvis Leasingtager er
erhvervsdrivende skal han foranledige dette straks efter konstateringen.
3. Leveringen af køretøjet sker altid for Leasingtagers regning.

§4.

Køretøjets brug og vedligeholdelse
1. Leasingtager er forpligtet til at respektere og overholde alle love, forordninger og forskrifter som er forbundet
med besiddelsen, brugen, pasningen og vedligeholdelsen af køretøjet. Leasingtager friholder Leasinggiver for
alle krav, som måtte være et resultat af sådanne forsømmelser.
2. Leasingtager friholder Leasinggiver fra eventuelle krav fra tredjemand, som måtte fremkomme som en følge
af besiddelsen og brugen af køretøjet, og øvrige misligholdelser af ejendomsretten.
3. Leasingtager sørger for rettidigt og for egen regning, at få foretaget de af producenten anbefalede
serviceeftersyn på et autoriseret værksted. Leasinggiver og Leasingtager har aftalt, at ejendomsretten til
reservedelene på tidspunktet for montering i køretøjet overgår til Leasinggiver. Med undtagelse af teknisk
nødvendige arbejder er ændringer ved køretøjet kun tilladt med Leasinggivers forud indhentede skriftlige
tilladelse. Ejendomsretten til dele som monteres i køretøjet eller som påmonteres køretøjet uden
Leasinggivers tilladelse overgår kompensationsløst til Leasinggiver på tidspunktet for monteringen. Dette er
også gældende i forbindelse med en værdiforøgelse.

§ 5.

Ansvar for mangler
1. Brugte leasingobjekter bliver af leasinggiver købt som beset og videreleaset efter kundens godkendelse af
objektet. Leasinggivers hæftelsesansvar for tingsmangler er derfor udelukket i forbindelse med brugte
leasingobjekter.

§ 6.

Begrænsninger i ejendomsretten
1. Leasingtager skal indhente Leasinggivers skriftlige tilladelse til at ændre i det aftaltebenyttelsessted samt i
forbindelse med ændringer på selve køretøjet. Benyttelsesstedet er den adresse Leasingtager har oplyst i
kontrakten. I forbindelse med en indenrigs flytning, vil en meddelelse om den nye adresse som regel være
nok.
2. Ejendomsretten til alt hvad der er monteret i køretøjet overgår til Leasinggiver. Leasingtager har ikke noget
godtgørelseskrav. Dette er også gældende i forbindelse med nødvendige udgifter.
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3. Leasingtager skal straks overfor Leasinggiver gøre opmærksom på en truende eller iværksat
tvangsfuldbyrdelse af køretøjet, samt oplyse om eksekutionsdokumentet tillige med oplysning om
rekvirentens navn og adresse. Endvidere skal Leasingtager straks overfor Leasinggiver gøre opmærksom på
en truende tvangsauktion eller tvangsadministration vedrørende den faste ejendom, hvor køretøjet befinder
sig. Alle interventionsomkostninger skal afholdes af Leasingtager.
4. Leasingtager forpligter sig til straks at give meddelelse om alle negative indvirkninger på køretøjet til
Leasinggiver.
5. Leasingtager bærer alle gebyrer, skatter, afgifter og øvrige krav, som måtte opstå ved besiddelsen og brugen
af køretøjet. Ved Leasingtagers manglende betaling er Leasinggiver berettiget til fra sin side at yde betaling
og straks overfor Leasingtager at fremsætte krav om regres.
§ 7.

Tilbagelevering af leasingobjektet
1. Ved denne leasingaftales ophør, hvad enten dette skyldes udløb af den indgåede leasingperiode eller
opsigelse eller af andre grunde, er Leasingtager uden opfordring forpligtet til at tilbagelevere køretøjet for
egen regning og risiko og i transportforsikret stand til Leasinggiver hjemstedsadresse, medmindre
Leasinggiver har fastlagt et andet sted for tilbageleveringen Forbundsrepublikken Tyskland eller i Danmark. §
8 er tilsvarende gældende for krav der måtte udspringe af transportforsikringen.
2. §7 stk. 1 kan dog fraviges for så vidt at Leasingtager har forpligtet sig til at anvise en momsregistreret køber
til leasingobjektet. I det tilfælde er Leasingtager forpligtet til, med de samme klausuler som nævnt i §7 stk. 1,
at aflevere køretøjet til den anviste køber. Leasingtager kan ikke anvise sig selv som køber af køretøjet.

§ 8.

Forsikringspligt
1. Leasingtager forpligter sig til at tegne ansvars og kaskoforsikring på køretøjet og forpligter sig til at overholde,
de af forsikringsselskabet fastlagte forsikringsbetingelser.
2. Leasingtager erklærer sig indforstået med, at Leasinggiver om nødvendigt indtræder i den tegnede forsikring,
og at leasinggiver må udveksle alle typer oplysninger om forsikringsforholdet, herunder CPR/CVR-nr samt
anskaffelsessum/dagsværdi på aktivet, til brug for administrative formål.

§ 9.

Afgift til den danske stat
1. Prisen på leasingydelserne i nærværende kontrakt er baseret på en foreløbig beregnet afgift. Den endelige
afgift fastsættes af SKAT i Danmark. Der tages forbehold for at variationer i registreringsafgiftsvurderingen,
der medfører at afgiftsvurderingen stiger med mere end 15.000 kr. vil blive reguleret i prisen, og betales af
Leasingtager med 1,5% af den forhøjede afgiftsvurdering. Summen fordeles forholdsmæssigt over perioden.
2. Afgift betales pr. påbegyndt måned (regnes som den 1. i måneden) og forfalder altid før indregistering på
danske nummerplader. Denne kan ikke refunderes i en påbegyndt måned.

§ 10. Leasingaftalens ophør
1. Leasinggiver er berettiget til at opsige leasingaftalen uden varsel såfremt:- Leasingtager overtræder sine
kontraktlige forpligtelser, især hvor køretøjet ikke behandles korrekt eller efter § 6.1 (ændring af
benyttelsesstedet) eller efter §12 stk 6 (uberettiget overdragelse til tredjemand.)- Leasingtager ikke længere
efterkommer sine forpligtelser vedrørende forsikringsaftalen, opsiger forsikringen eller at
forsikringsbeskyttelsen bortfalder. En evt. tvangsfuldbyrdelse vil ske iht. Retsplejelovens §478.
2. Retten til opsigelse uden varsel forbliver uberørt i en periode på 2 måneder selvom leasingtager bringer
orden i de forhold som berettiger til leasinggivers opsigelse af aftalen.
3. Opsigelse uden varsel kan også ske ved bortfjernelse af leasingobjektet.
4. Leasingtager har mulighed for at opsige leasingaftalen med 60 dages varsel til udgangen af en måned.
5. Ved Leasingtagers opsigelse udføres en ny beregning af kontrakten udfra den kortere løbetid, og alle
resterende ydelser samt scrapværdi forfalder til betaling.
6. Skulle kontrakten ophøre på grund af leasingobjektets undergang, det være sig som følge af hændelig
undergang, tyveri eller tab, behandles kontrakten ligesom hvis Leasingtager havde opsagt den. Der udføres
en ny beregning af kontrakten ud fra den kortere løbetid, og alle resterende ydelser samt scrapværdi forfalder
til betaling.
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7. For alle bestemmelser i denne paragraf gælder det at hvis Leasingtager har forudbetalt ydelser eller har
indbetalt et depositum af en sådan størrelse at det dækker de resterende omkostninger frem til og med
kontraktens ophør, tilbagestår alene Leasingtagers forpligtelse til at tilbagelevere køretøjet eller subsidiært at
anvise en momsregistreret køber til den (Jfr. §7)
§ 11. Følgerne af opsigelse uden varsel
1. I tilfælde af opsigelse uden varsel har Leasingtager pligt til at indbetale forfaldne leasingydelser samt
scrapværdien af køretøjet.
2. Retten til fremsættelse af krav for skader eller udgifter der går her ud over forbeholdes.
§ 12. Tilbageholdelse og overdragelse
1. Leasingtagers ret til tilbageholdelses er generelt udelukket, såfremt Leasingtager er eller kan anses for at
være erhvervsdrivende. For ikke erhvervsdrivende er retten til tilbageholdelse på grund af krav som ikke
udspringer af nærværende aftale udelukket.
2. Leasingtager er hverken berettiget til at afstå eller på nogen anden måde til at overdrage eller at pantsætte de
ham tilkomne rettigheder der udspringer af nærværende aftale.
3. Leasingtager giver Leasinggiver udtrykkelig tilladelse til at overdrage de rettigheder og krav som udspringer af
nærværende aftale. Derudover er Leasinggiver berettiget til at overdrage sin kontraktlige stilling (inklusive
sine forpligtelser) til det finansieringsselskab som finansierer nærværende leasingaftale eller til en af denne
udpeget tredjemand. Overdragelse af sin kontraktlige stilling til tredjemand er kun muligt, såfremt
finansieringsselskabet overtager medansvaret for opfyldelsen af tredjemands forpligtelser. SKAT skal
godkende en sådan overdragelse.
4. Alle leasingydelser og øvrige betalinger i henhold til nærværende kontrakt kan alene ske med frigørende
virkning til:
Ringkjøbing Landbobank
Reg.nr.: 7670
Konto: 0005 856 922
IBAN-nummer: DK4476700005856922
Swiftadresse: RINGDK22
5. Permanent overdragelse af brugsretten til køretøjet til tredjemand kræver Leasinggivers forudgående
skriftlige tilladelse. Nægter Leasinggiver en sådan, er Leasingtager berettiget til at opsige nærværende aftale
med 30 dages varsel. SKAT skal godkende en sådan overdragelse.
§ 13. Afsluttende bestemmelser
1. Leasingaftalen indeholder alle mellem parterne indgåede aftaler. Leasingaftalen erstatter især alle forud
indgåede skriftlige og mundtlige aftaler.
2. Leasingtager erklærer sig indforstået med i kontraktperioden på Leasinggivers opfordring at give denne
tilladelse til en fortrolig indsigt i Leasingtagers indtægts- og formueforhold, og forpligter sig til overfor
Leasinggiver at stille de sidste 2 års årsregnskaber til rådighed. Leasingtager forpligter sig endvidere til efter
anmodning senest 6 måneder efter balancedagen at fremlægge balancen eller årsregnskabet fra det forrige
år. Leasinggiver forpligter sig til at behandle disse dokumenter med den største fortrolighed og kun i
forbindelse med refinansiering eller i forbindelse med køb af fordringer at gøre disse tilgængelige overfor
tredjemand.
3. Ved aftalens indgåelse vil Leasingtagers data, som også kan være af personlig art, registreres internt og kan i
forbindelse med bearbejdningen af ansøgningen/aftalen efter behov, manuel eller automatisk benyttes.
Registrering, benyttelse og videreformidling til finansieringsselskaber i forbindelse med refinansieringsforhold
kan finde sted, såfremt dette er nødvendigt i forbindelse med bearbejdningen af ansøgningen/aftalen.
4. Opfyldelsessted for alle rettigheder og pligter der udspringer af nærværende aftale er Kolding, Danmark
5. Som værneting i tvistesager har parterne aftalt Retten i Kolding, Danmark.
6. Skulle en bestemmelse i nærværende aftale ikke være retsgyldig, så berøres de øvrige bestemmelsers
retsgyldighed ikke heraf.
7. Kunden er ved overdragelse af køretøjet ansvarlig for at sætte sig ind I køretøjet og dets funktioner gennem
instruktionsbog.
8. Dansk ret er gældende for nærværende aftale.
9. Aftalen er ikke bindende for leasinggiver, før den er underskrevet af samme.

