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MINI BUSSER UDLEJES 
 

Vi har handicapbusser og minibusser til 9 personer 

Alle udlejes de uden fører. 

Vore priser er inkl. moms og fuld kaskoforsikring på både passagerer og bus.  

Ideel til skoler, institutioner, idrætsforeninger, firmaudflugter, familieudflugter m.m. 
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NBC nr. 104 Mercedes Benz Sprinter 316 CDI 
9 pers. bus med 3 sovepladser til lille kørekort. Turbo, intercooler, 156 HK, 5 gear, servostyring, 

lang model, ABS-bremser. Aircondition foran, fuld ståhøjde, gulvvarme overalt, termostatreguleret 

varme med oliefyr, desuden oliefyr på motor. Hattehylde med friskluftsdysser, højtaler og 

læselampe ved hvert sæde. Tonede termoruder, gardiner, radio med RDS, Cd-afspiller og USB-stik. 

Gode sæder med 3-punkts rulleseler på hvert sæde, komfortabelt vægt-justerbart førersæde med 

armlæn. 2 borde, hvoraf det bagerste kan laves til soveplads. Køkken med 60 l. køleskab, 2 gasblus. 

Sæderne er nemt aftagelige, så bussen kan indrettes med borde. Bussen er indregistreret som 

beboelse, og går derfor over Storebælt til nedsat pris. Tågelygter. Bussen kan lejes med 

handicapvenlig rampe, samt 4 spænder og snekæder. Bussen er monteret med vinterdæk fra d. 

15/10 – 15/4.  

Bussen har partikelfilter. 

Dieseltank: 80 liter, ca. 700 km pr. tank. 

Kører ca. 9 km pr. liter diesel. 
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PRISLISTE TURISTBUSSER 
UDLEJES UDEN FØRER 

 

NBC nr. 104:   9 pers. minibus til lille kørekort (Mercedes Sprinter 316 CDI) 

 Pr. døgn inkl. 250 km. fri kørsel kr. 1.400,00 

 Pr. uge inkl. 2.000 km. fri kørsel kr. 8.250,00 

 Pr. ekstra km. kr. 2,25 
 

Priserne er inkl. moms, fuld kasko på bussen og passagererne. 

Depositum 

 Depositum kr. 2.000,- 

returneres efter endt lejemål ved vognens skadefri og rengjorte tilbagekomst. 

Selvrisiko kr. 6.000,- for hver ansvars- eller kaskoskade. 

Forsikring mod selvrisiko 9 kr.   400,- 

Alle biler leveres med fuld tank, der tankes igen ved aflevering til udlejer, det påfyldte 

fratrækkes depositum.  

Rengøring 

 9 personers  kr. 350,- 

Betaling 

Depositum betales straks. 50% af lejesummen betales senest 6 uger før lejemålets start. 

restleje betales senest ved lejemålets start. 

Afbestilling 

 Ved afbestilling senest 6 uger før lejemålets påbegyndelse, returneres indbetalt depositum 

minus ekspeditionsgebyr på kr. 500,-. Ændringer af kontrakt – ekspeditionsgebyr kr. 200,-. 

Ved afbestilling mindre end 6 uger før lejemålets påbegyndelse, hæfter lejeren for hele 

lejebeløbet. 
 

Ekstraudstyr (priserne gælder for hele lejeperioden, hvis ikke andet er opgivet) 

 Snekæder pr. sæt (2 stk.) 9 pers. kr. 275,- 
 

 

Regler vedr. udlejning af busser. 
Den originale registreringsattest og forsikringspapirerne forefindes i bussens grønne mappe.  Den 

originale lejekontrakt skal forefindes i bussen under kørsel. 

 

NBC sørger naturligvis altid for at bussen er kontrolleret på eget Cad-værksted før afgang. 

 

I lejeperioden kan Deres vogn gratis parkeres i aflåst garage eller på vores parkeringsplads, men for 

Deres egen forsikringsrisiko. 


