PRISLISTE FOR LEJE AF AUTOCAMPER
HØJSÆSON

MELLEMSÆSON

UGE 23-32

UGE 20-22 + UGE 33-36

PRISERNE ER GÆLDENDE FRA
1.2.2019 TIL OG MED 1.1.2020

LAVSÆSON
ØVRIGE UGER

DAGSPRIS
MELLEM/LAV

VINTER-. PÅSKE- &
EFTERÅRSFERIE

PR. EKSTRA
KM
UDOVER
FRI KØRSEL

Leje pr. uge
Inkl. 2000 km fri kørsel

Leje pr. uge
Inkl. 2000 km fri kørsel

Leje pr. uge
Inkl. 2000 km fri
kørsel

Inkl. 250 km fri
kørsel

A

FULDINTEGRET AUTOCAMPER
4 pers.

11.775,-

10.475,-

8.975,-

2.000,-/1.900,-

2,25,-

B

FAMILIE AUTOCAMPER
2-4 pers.
5+

10.975,11.475,-

9.675,10.175,-

7.975,8.475,-

1.800,-/1.700,1.900,-/1.800,-

2,00,2,25,-

C

BUDGET
6 pers.

7.975,-

6.975,-

5.975,-

1.400,-/1.300,-

2,25,-

Depositum kr. 7.500,Startpakke: Inkluderer 1 fyldt 11 kg gasflaske, klosetvæske, 2 ruller selvopløsende toiletpapir, instruktion før
udlevering, gennemgang af autocamper ved aflevering samt udvendig vask til 1.000,-

Alle autocampere udlejes for
mindst 3 døgn.

EKSTRAUDSTYR
Cykelstativ til 2 cykler
Havestol og bord, pr. del

Alle priser er dkr. inkl. moms, forsikring.

PRISERNE ER GÆLDENDE
FOR HELE LEJEPERIODEN

375,45,-

Anhængertræk (inkl. forsikring og montering)
- bemærk venligst; kan ikke monteres på alle biler
Trailer, totallast 325 kg, pr. dag
Trailer, totallast 1.050 kg, pr. dag
Lukket trailer, totallast 400 kg, pr. dag
Autotrailer, totallast 1.425 kg, pr. dag

Ved leje i 3 uger og derover gives
5% rabat på hele lejebeløbet.
425,300,340,490,490,-

Ved leje over 4 uger, kan der på
alle modeller indhentes
specialtilbud.

INDHOLD I
AUTOCAMPER
EKS. I 6 PERSONERS MEDFØLGER:
8 glas og krus
8 dybe og flade tallerkner
8 æggebægre
8 smørrebrædder
1 kaffefiltertragt
1 kaffedåse
1 termokande
1 sæt salt og peber
1 vandkedel
1 brødrister til gasblus
1 stegepande
3 gryder
1 salatsi
1 skål
1 stort skærebræt
1 opvaskebalje og børste
1 fejekost og fejeblad
1 saks
1 si til pande
1 liter målekande
8 knive, gafler, skeer og teskeer
1 urtekniv
1 brødkniv
1 skrællekniv
1 piskeris
1 pandeskraber
1 dåseåbner
1 øloplukker og proptrækker
1 ostehøvl
3 grydeskeer
1 gastænder
6 bøjler
1 advarselstrekant
1 nødhjælpskasse
1 værktøjssæt
5 liter ekstra diesel
2 liter motorolie
1 sæt sikringer
1 sæt pærer
1 donkraft
1 tragt til vand
1 10 liters vanddunk
5 meter vandslange
1 eurostik
2.5 liter klosetvæske
20 meter kabelrulle, 220V
2 skråkiler
1 instruktionsmappe
1 bog med kort over autocamper pladser (Boardatlas)

Der medfølger altid komplet service
til 2 ekstra personer.






NBC’s PRISER ER INKL. FØLGENDE



Afhentning og levering på udlejningsadressen (Jels-krydset)
Ved afhentning af autocampere ydes der lejeren en grundig
instruktion i bussen funktioner.
I lejeperioden kan Deres vogn gratis parkeres i aflåst hal,
for Deres forsikringsrisiko.
Få Deres bil serviceret på vores DBR / Mekonomen
værksted, mens De holder ferie.

LEJEBETINGELSER

LEJER:




Lejer skal mindst være 23 år og have haft gyldigt
førerbevis i mindst 12 mdr.
Lejer er ansvarlig for autocamperens tilstand (vand,
olie m.m.)
Autocamperen må kun føres af den eller de
personer, der er noteret med kørekort nr. i
lejekontrakten.






Ved lejemålets bestilling betales depositum Kr.
7.500,Depositum og evt. forfalden leje skal betales senest
8 dage efter reservering, for at kontrakten er gyldig.
Depositum tilbagebetales/overføres til bankkonto
efter endt lejemål ved vognens skadefri og rengjorte
tilbagekomst.
Depositum dækker også selvforskyldte skader på
autocamperens inventar, udstyr og installationer.









50% af lejesummen betales senest 6 uger før
lejemålets start. Resten af leje betales senest 3 dage
forinden afhentning.












LEJEPERIODE:
Forsinket aflevering betales med kr. 1.000,- pr.
time.
For tidlig aflevering medfører ikke refusion.






Senest 6 uger før lejemålets start; vi beholder
depositum.
Mindre end 6 uger før lejemålets start; lejebeløbet
tilbagebetales, HVIS den bliver lejet ud igen.
Depositummet beholder vi.
Ved ændring af kontrakten beregnes et
ekspeditionsgebyr på kr. 500,Afbestilling skal ske skriftligt.



Bussens forsikring dækker for inventar, såfremt der
optages politirapport på stedet og kopi heraf
hjemtages.
Selvrisiko på kr. 500,- på inventarforsikringen
betales af lejeren.
Beskadiges bussen er der på forsikringer yderligere
en selvrisiko på kr. 6.000,- der ligeledes betales af
lejren.
Deres egen indboforsikring dækker Deres gods,
såfremt det politianmeldes.



Hvis fejl opstår ved autocamperen, ring til NBC:
+45 74 55 21 01 / +45 74 55 21 58 / +45 40 18 37 01
NBC vil da vejlede Dem om, hvordan De skal forholde
Dem.
Alle politimæssige eller andre krav, som skyldes
lejerens brug af køretøjet, hæfter lejeren helt og fuldt
for, og NBC kan ikke gøres ansvarlige herfor.

RENGØRING:





Autocamperen udleveres rengjort og med alt service
optalt.
Autocamperen skal afleveres i den samme rengjorte
stand. Hvis ikke, rengøres den af NBC for kr. 795,- (kr.
300,- hvis der har været hund med i autocamperen) +
kr. 800,- såfremt toilet og spildevandstank ikke er tømt.
Ved rygning eller dyr i autocamperen uden tilladelse
tilbageholdes hele det indbetalte depositum.

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

VED FÆRDSELSUHELD ELLER LIGN.:

Sørg for at få optaget politirapport – og tag aldrig

AFBESTILLING:


Selvrisiko på kr. 6.000,- betales af lejeren.
Det er de generelle SOS INTERNATIONAL
bestemmelser, der er gældende. I henhold til disse
bestemmelser er en evt. hjemtransport fra udlandet
dækket.
Personlige ejendele er ikke omfattet af bilens
forsikring.
Lejeren kan ikke kræve erstatning for tabt ferie, hvis
autocamperen havarerer.
Lejeren kan ikke kræve erstatning, hvis diverse
tekniske installationer bryder sammen.

VED TYVERI ELLER RAN:

BETALING AF LEJE:




FORSIKRING:

Ansvar- og kaskoforsikring er indeholdt i lejeprisen.

DEPOSITUM:





Autocampere er kontrolleret på eget DBR-værksted før afgang.
Ved aflevering er der mulighed for at tømme både toilettank og
spildevandstank uden beregning.
De kan uden beregning låne alt til rengøring af autocampere før aflevering.
Vi er godkendt som Danmarks eneste DCU testcenter for autocampere.

skylden på Dem i udlandet – det kan blive dyrt for
Dem. Husk at melde NBC alle enkeltheder.
Ved skader på køretøj: Fotografer alle skader på
begge køretøjer. Kamera og skadeanmeldelse
medfølger.

NIELS BRÆNDEKILDE ApS

ÅBNINGSTIDER:

Jels-krydset, Haderslevvej 59, DK-6630 Rødding
Tlf. 74 55 21 01 – 74 55 21 58 – Mobil 40 18 37 01
E-mail: mail@nbc-jels.dk – www.nbc-jels.dk
Bank: Nordea: 2599 - 4394774877
SE-nr.: 39223155

Mandag – Fredag: 7.30 – 16.00
Lørdag og Søndag efter aftale









Motorhjelmen åbnes ved at trække i et greb til venstre
for føreren.
Dæktryk: Foran 5,5 BAR, bagved 6,0 BAR.
Der er i vore autocampere en bog over hele Europa med
saniservice, alternativ overnatning m.m.
Autocamperen modtages og afleveres med fyldt
brændstoftank. Ellers modregnes påfyldningsbeløbet i
depositum.
Autocamperen overtages komplet klar til brug.
Instruktions link sendes sammen med kontrakten.

