
§ 1 – Anvendelsesområde og definition

Stk. 1. Disse betingelser finder anvendelse ved leje eller lea-

sing af et køretøj. Betingelserne gælder i tillæg til de indivi-

duelle vilkår. Enhver fravigelse fra disse betingelser er kun 

gyldig, hvis den er skriftligt aftalt og fremgår af de individuelle 

vilkår. 

Stk. 2. Det fremgår af de individuelle vilkår, om der er tale 

om en leje- eller leasingaftale samt hvilket køretøj, der er 

omfattet af aftalen. Køretøjet med tillæg af genstande, der 

indføjes i eller erstatter dele af køretøjet, benævnes tilsam-

men ”Køretøjet”. 

Stk. 3. Kunden benævnes i det følgende ”Bruger(en)”, hvor en 

bestemmelse skal gælde for både leje- og leasingaftaler. Hvis 

en bestemmelse alene skal finde anvendelse for enten leje- 

eller leasingaftaler, da benævnes kunden henholdsvis ”Lejer” 

eller ”Leasingtager”. 

Stk. 4. Leverandør, udlejer og/eller leasinggiver er P. Chri-

stensen Biludlejning a/s (CVR-nr. 28714696) (herefter ”Le-

verandøren”, ”Udlejer” eller ”Leasinggiver”). Leverandøren 

indgår i en koncern af selskaber, som herefter benævnes  

”P. Christensen Koncernen”. 

Stk. 5. Ved leasing forstås en transaktion, hvor Leasinggiver 

indgår en leasingaftale med Leasingtager, som giver Leasing-

tager ret til at benytte Køretøjet mod betaling af leasingydel-

se. Leasingtager vælger og specificerer Køretøjet. 

Stk. 6. Ved leje forstås en transaktion, hvorved Udlejer mid-

lertidigt overlader brugsretten til et Køretøj til Lejer mod Le-

jers betaling af leje. 

§ 2 – Ejendomsret

Stk. 1. Bruger har ingen ejendomsret til Køretøjet. Ejendoms-

retten tilkommer alene Leverandøren. Bruger er uberettiget 

til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt over 

Køretøjet.

Stk. 2. Uanset Bruger har bekostet indføjelser eller installa-

tioner i Køretøjet, tilhører disse Leverandøren, medmindre 

Bruger for egen regning retablere Køretøjet til originalt udse-

ende og med originalt udstyr. Leverandøren er berettiget til at 

forlange, at der sker retablering for Brugers regning. 

Stk. 3. Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der 

tjener til identifikation af Køretøjet, må ikke fjernes.

Stk. 4. Leverandøren kan forlange, at Køretøjet forsynes med 

mærke eller andre kendetegn, der angiver Leverandørens 

ejendomsret til udstyret.

Stk. 5. Ved registrering af Køretøjet i offentlige registre, her-

under Centralregisteret for Motorkøretøjer, angives Leveran-

døren som ejer og bruger af Køretøjet. 

Stk. 6. Leverandøren har til enhver tid ret til at besigtige  

Køretøjet. Hvis Bruger er erhvervsdrivende, kan Leverandø-

ren forlange, at Brugers revisor for Brugers regning udarbej-

der og fremsender til Leverandøren en rapport om tilstede-

værelsen af Køretøjet. 

§ 3 – Brugsret og fører

Stk. 1. Føreren af Køretøjet skal have gyldigt kørekort, være 

fyldt 21 år og have haft kørekort mindst 1 år.

Stk. 2. For Lejeaftaler gælder, at Køretøjet kun må føres af 

den Lejer og de eventuelle medlejere, som fremgår af de 

individuelle vilkår. Køretøjet må ikke fremlejes, udlånes eller 

overlades til tredjemand. 

Stk. 3. For leasingaftaler gælder, at Køretøjet ikke må frem-

lejes eller varigt udlånes eller overlades til tredjemand, dog 

undtagen lejlighedsvis overladelse af brugen. Ethvert sådan 

udlån sker på Leasingtagers ansvar og Leasingtager er for-

pligtet til at sikre, at Køretøjet er behørigt forsikret under 

sådant brug.

Stk. 4. Køretøjet må ikke permanent anvendes uden for Dan-

marks grænser.

Stk. 5. Køretøjet må ikke anvendes til ulovlige transporter,  

banekørsel, slæbning af andre køretøjer eller anden be-

nyttelse, der kan belaste Køretøjet ud over det normale og 

sædvanlige. Rygning i Køretøjet er ikke tilladt. Hvis Bru-

ger er forbruger, må Køretøjet endvidere ikke anvendes til  

erhvervsmæssig befordring af personer eller transport af dyr 

eller effekter, der vil kunne beskadige Køretøjet indvendigt 

eller udvendigt. 

Stk. 5. Køretøjet må ikke ændres, omdannes eller udskiftes.

§ 4 – Leje- eller leasingydelsen

Stk. 1. Bruger betaler en ydelse, hvis størrelse og forfaldstid 

fremgår af de individuelle vilkår. Hvis Bruger er erhvervsdri-

vende, betaler Bruger i tillæg til ydelsen moms samt skatter 

og afgifter, der pålægges ydelsen eller beregnes på grund-

lag af denne. Hvis Bruger er forbrugere, er de nævnte tillæg  

indeholdt i ydelsen. 

Stk. 2. Omkostninger til forsikringspræmie, vægtafgift/

ejerafgift, almindelige planlagte serviceeftersyn samt nye 

skatter, afgifter eller ydelser vedrørende brugen betales af 

Leverandøren. 

Stk. 3. For leasingaftaler med en løbetid på mere end 12 

måneder betaler Leasingtager omkostninger til al service, 

som må anses for service ud over det forventelige, ligesom  

Leasingtager betaler for dækskifte (nye dæk, skift mellem 

sommer- og vinterdæk) og forbrugsvæsker (eksempelvis olie 

og kølervæske).  

Stk. 4. Ved forsinket betaling af ydelse eller andre skyldige 

ydelser i henhold til aftalen skal Bruger efter påkrav betale 

morarenter og gebyrer. Hvis Bruger er forbruger, betales 

mora renter og gebyrer i henhold til rentelovens bestemmel-

ser. Hvis Bruger er erhvervsdrivende, betales morarenter med 

2 % pr. påbegyndt måned samt gebyrer i henhold til rente-

lovens bestemmelser. 

Stk. 5. Fejl eller mangler ved Køretøjet samt bortkomst eller 

beskadigelse af Køretøjet ved en begivenhed, der ikke beror 

på Leasinggivers forhold, fritager ikke Leasingtager fra at 

betale ydelse. Ved bortkomst eller totalbeskadigelse af Kø-

retøjet opgøres parternes mellemværende i henhold til § 16. 

Dette stk. 6 gælder kun for leasingaftaler. 

Stk. 6. Leverandøren har ret til at udpege på hvilke af flere 

forfaldne fordringer en delbetaling, herunder nettoprovenu 

ved realisation af Køretøjet, jfr. § 16, skal afskrives.

§ 5 – Levering

Stk. 1. Ved levering af Køretøjet skal Bruger straks foretage en 

forsvarlig og grundig gennemgang af Køretøjet, herunder for 

en konstatering af, om Køretøjet svarer til det aftalte samt om 

der er konstaterbare skader, fejl eller mangler ved Køretøjet. 

Stk. 2. Ved at modtage levering bekræfter Bruger, at denne 

har foretaget den i stk. 1 nævnte gennemgang og at Køre-

tøjet svarer til det aftalte og er uden konstaterbare skader, 

fejl eller mangler. 

Stk. 3. Undlader Bruger at afhente eller modtage Køretøjet i 

rette tid, eller har Brugers forhold i øvrigt bevirket, at Køretø-

jet ikke i rette tid er blevet overgivet i Brugers besiddelse, kan 

Leverandøren fastholde aftalen og kræve ydelser ved forfald 

eller ophæve aftalen og kræve erstatning.

Stk. 4. For leasingaftaler, hvor Køretøjet leveres før den af-

talte leasingperiodes begyndelse, betales forholdsmæssig 

ydelse for tiden indtil da. Ved levering senere end den aftalte 

leasingperiodes begyndelse, udskydes dennes begyndelse 

til den første ordinære betalingstermin efter, at levering er 

sket og der erlægges forholdsmæssig leasingydelse for tiden 

indtil da.

§ 6 – Opsigelse

Stk. 1. Lejeaftale kan være indgået ind til videre eller for et 

bestemt tidsrum (lejeperioden). Leasingaftaler er indgået for 

et bestemt tidsrum (leasingperioden). Leasingaftalen er uop-

sigelig i leasingperioden.

Stk. 2. I forbrugerforhold kan Bruger uanset stk. 1 efter for-

løbet af 11 måneder opsige aftalen med 1 måneds varsel til 

udgangen af en måned mod betaling af den aftale ydelse i op-

sigelsesperioden. Opsigelse skal ske skriftligt og har virkning, 

når den er kommet frem til Leverandøren. Stiftelsesomkost-

ninger og ekstraordinær ydelse tilbagebetales ikke. Der sker 

forholdsmæssig opgørelse af overkørte kilometer. 

Stk. 3. Hvis Bruger er forbruger og afgår ved døden, er døds-

boet berettiget til at udpege en arving, der ønsker at overtage 

rettigheder og forpligtigelser ifølge aftalen. Leverandøren vil 

acceptere dette, hvis den pågældende kan kreditgodkendes 

og i øvrigt ville være blevet accepteret som Bruger til Køre-

tøjet. I modsat fald behandles dødsfaldet som en opsigelse 

fra Brugers side. 

§ 7 – Leasinggivers ansvar og ansvarsfraskrivelse

Stk. 1. Leasingtager har inden leasingaftalens indgåelse ud-

valgt Køretøjet. 

Stk. 2. Leasinggiver hæfter over for Leasingtager for man-

gels- og forsinkelseskrav vedrørende Køretøjet svarende til de 

ufravigelige regler herom i købeloven, som hvis Leasing tager 

havde købt bilen hos Leverandøren. Leasinggiver hæfter 

dog under ingen omstændigheder over for Leasingtager for  

erstatning på grund af afsavn af bilen eller andre indirekte 

tab, ligesom Leasinggivers ansvar er begrænset til den sam-

lede leasingydelse i leasingperioden.

Stk. 3. Vedrørende produktansvar påtager Leasinggiver sig 

ikke yderligere forpligtelser over for leasingtager, end hvad 

der følger af ufravigelig lovgivning 

Stk. 4. Ophæves leasingaftalen berettiget af Leasingtager på 

grund af mangler eller forsinkelse, tilfalder eventuel købesum 

Leasinggiver, og Leasingtagers pligt til at betale yderligere 

leasingydelser bortfalder. l dette tilfælde refunderes erlagt 

ekstraordinær leasingydelse forholdsmæssigt til Leasingtager.

Stk. 5. Hvis Leverandøren tilbyder omlevering inden rimelig 

tid, er Leasingtager dog pligtig at acceptere dette, og er i 

så fald afskåret fra at ophæve leasingaftalen og fra at gøre  

erstatning gældende. 

Stk. 6. l tilfælde af omlevering, er Leasingtager pligtig til at 

medunderskrive tillæg til aftalen, der identificerer den om-

leverede bil.

Stk. 7. Leasinggiver påtager sig ikke ansvar for skattemæssi-

ge konsekvenser ved leasingaftalen og anbefaler generelt, at  

Leasingtager efter behov konsultere egen rådgiver.

Stk. 8. Leasingtager bærer alle omkostninger, der er forbun-

det med at gøre krav gældende mod Leasinggiver.

§ 8 – Udlejers ansvarsfraskrivelse og -begrænsning

Stk. 1. Udlejer kan ikke drages til ansvar for udgifter, som  

Lejeren måtte pådrage sig som følge af havari eller anden 

skade på Køretøjet eller i øvrigt hvor Køretøjets anvendelse 

helt eller delvis reduceres. Udlejer hæfter under ingen om-

stændigheder over for Lejer for erstatning på grund af afsavn 

af bilen eller andre indirekte tab, ligesom Udlejers ansvar er 

begrænset til den samlede leje i lejeperioden. Vedrørende 

produkt ansvar påtager Udlejer sig ikke yderligere forpligtel-

ser over for Lejer, end hvad der følger af ufravigelig lovgivning.

Stk. 2. Udlejer er ikke ansvarlig for tab af, eller skade på gen-

stande som Lejeren eller nogen anden person måtte have ef-

terladt, opbevaret eller transporteret i Køretøjet før, under el-

ler efter udlejningsperioden. Lejeren er endvidere indforstået 

med at holde Udlejeren skadesløs i tilfælde af erstatningskrav 

eller omkostninger opstået i forbindelse med sådanne tab el-

ler skade, ligesom Lejeren skal forsvare Udlejerens interesse 

og godtgøre eventuelle omkostninger i den forbindelse. 

§ 9 – Brugers ansvar

Stk. 1. Bruger er ansvarlig for, at såvel private som offent-

lige forskrifter, der gælder for benyttelsen af Køretøjet over-

holdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Bruger bærer 

risikoen for, at eventuelle fornødne tilladelser kan opnås og 

ikke tilbagekaldes. Bruger friholder Leverandør for ethvert 

ansvar, Leverandør måtte ifalde over for det offentlige eller 

over for private på grund af den brug, Brugeren gør af Køre-

tøjet, herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse 

ikke indhentet. 

Stk. 2. Bruger bærer risikoen for skader på Brugers ejendom, 

der skyldes defekter eller farlige egenskaber ved Køretøjet. 

Det påhviler Bruger at holde Leverandør skadesløs med hen-

syn til krav, der måtte blive rejst af tredjemand, herunder Bru-

gers personale mod Leverandør som følge af defekter eller 
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farlige egenskaber ved Køretøjet. Bruger har i relation til lov om 

produktsikkerhed pligt til at forebygge, at Køretøjet kan volde 

skade på tredjemands person eller ejendom.

Stk. 3. Bruger er ansvarlig for evt. tab, der påføres Leveran-

døren direkte eller indirekte ved, at Leverandøren ikke kan 

disponere over Køretøjet til aftalt tid. 

Stk. 4. Bruger hæfter for alle bøder, omkostninger og gebyrer 

i forbindelse med parkerings-, færdsels- eller andre lovover-

trædelser.

Stk. 5. I tilfælde af skade, uheld eller havari skal Bruger vare-

tage Leverandørens forsikringsselskabs interesser ved:

a) omgående underrette politiet dersom en anden parts 

skyld skal fastslås eller hvis der er tale om personskade,

b) at skaffe navn og adresse på de implicerede parter samt 

på eventuelle vidner,

c) ikke at bekende ansvar eller skyld,

d) ikke at forlade bilen uden der er truffet fornødne forholds-

regler med hensyn til beskyttelse, og

e) at fremsende en udførlig beskrivelse af uheldet med  

situationsrids og udfylde en skadesanmeldelse.

§ 10 – Vedligeholdelse

Stk. 1. Bruger skal vedligeholde Køretøjet, således Køretøjet 

til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden 

forringelse, end hvad der følger af almindeligt slid og ælde.

Stk. 2. Bruger skal ved vedligeholdelse nøje overholde de her-

for gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og 

lignende materiale fra Leverandøren. Ved reparation og ved-

ligeholdelse skal anvendes de af Leverandøren foreskrevne  

originale reservedele, og al reparation og service skal fore-

tages af Leverandøren eller en af denne godkendt reparatør.

Stk. 3. Køretøjet skal stedse påfyldes korrekt brændstof, og 

der skal altid være påfyldt tilstrækkelig og korrekt olie og vand. 

Ved fejltankning holdes Bruger ansvarlig for alle udgifter til 

reparation m.v.

Stk. 4. Ved vedligeholdelse og reparation af Køretøjet må der 

ikke foretages ændringer eller omdannelse af disse.

§ 11 – Risiko

Stk. 1. Bruger bærer risikoen for Køretøjet fra aftalens indgå-

else og frem til det tidspunkt, hvor Køretøjet på rette måde 

er leveret tilbage til Leverandøren. Hvis Køretøjet ødelægges, 

beskadiges eller forringes – uanset af hvilken årsag - skal Bru-

ger straks underrette Leverandørenherom. Hvis Køretøjet kan 

repareres, påhviler det Bruger for egen regning at istandsætte 

denne. Hvis Køretøjet ikke kan repareres eller er bortkommet, 

ophører aftalen, hvorefter parternes mellemværende opgøres 

efter reglerne i § 16. Bruger bærer risikoen for evt. afsavn un-

der reparation og er således ikke fritaget for at betale ydelser 

i denne periode. 

Stk. 2. Ved hændelige uheld, som for eksempel punktering, 

hvor der rekvireres hjælp, sker dette for Brugers regning. I til-

fælde af havari eller skade, må Bruger ikke lade reparation eller 

slæbning foretages uden Leverandørens samtykke.

§ 12 – Forsikring - panthaverdeklaration

Stk. 1. Leverandøren tegner ansvars- og kaskoforsikring for  

Køretøjet med selvrisiko for Bruger som angivet i de individu-

elle vilkår. 

Stk. 2. Ved evt. skader skal Bruger straks underrette Leveran-

døren og på dennes forlangende indsende skadesanmeldelse 

til Leverandøren og/eller forsikringsselskabet.

Stk. 3. Eventuel forsikringserstatning for værdiforringelse af 

bilen tilkommer Leverandøren. 

Stk. 4. Bruger er indforstået med, at Leverandøren kan anmode 

forsikringsselskabet om at notere forsikringsdeklaration ved-

rørende den tegnede kaskoforsikring.  Forsikringsdeklaration 

følger sidst i nærværende betingelser.

Stk. 5. Bruger er indforstået med, at Leverandøren må ud-

veksle alle typer oplysninger om forsikringsforholdet, herun-

der cpr.nr. med det til enhver tid værende forsikringsselskab 

samt egne koncernselskaber til brug for administrative formål. 

Bruger er indforstået med, at Leverandøren kan overføre 

forsikrings deklaration til eventuel ny ejer.

§ 13 – Oplysningspligt og e-mailkommunikation 

Stk. 1. Bruger skal ved ændring af bopæl straks skriftligt under-

rette Leverandøren herom.

Stk. 2. Al kommunikation fra Leverandøren til Brugeren, herun-

der fremsendelse af fakturaer, vil ske pr. e-mail til den af Bru-

geren oplyste e-mailadresse. Brugeren bærer enhver risiko for, 

at Brugen kan tilgå dennes e-mailkonto samt at e-mailkontoen 

kan modtage og åbne e-mails fra Leverandøren. Bruger skal 

ved ændring af dennes e-mailadresse straks skriftligt underret-

te Leverandøren herom.

§ 14 – Sikkerhedsstillelse

Stk. 1. Har Bruger stillet depositum eller anden sikkerhed for 

Brugers forpligtigelser, tjener denne sikkerhed tillige Leveran-

døren til sikkerhed for enhver anden forpligtigelse leasingtager 

har eller måtte få over for Leverandøren ved egen medvirken 

og uanset skyldgrund.

§ 15 – Misligholdelse

Stk. 1. Leverandøren kan uden varsel hæve aftalen og kræ-

ve erstatning for sit tab, herunder udgifter som Leverandøren 

måtte have afholdt, såfremt Bruger væsentligt misligholder 

sine forpligtelser ifølge aftalen, herunder at Bruger:

a) undlader at betale forfaldne ydelser eller andre skyldige 

beløb senest 10 kalenderdage efter forfaldstid,

b) undlader at betale omkostninger, som Leverandøren 

hæfter for (bl.a. vægtafgift/ejerafgift) til forfaldstid,  

c) går konkurs, og konkursboet ikke inden 5 arbejdsdage 

efter at have modtaget opfordring indtræder i aftalen og 

stiller fornøden sikkerhed, 

d) tages under rekonstruktionsbehandling og ikke inden 10 

kalenderdage efter at have modtaget opfordring hertil med 

rekonstruktørens godkendelse stiller fornøden sikkerhed 

for aftalens opfyldelse,

e) misligholder anden leasing-, leje- eller låneaftale med 

Leverandøren, 

f) undlader at overholde Køretøjets serviceintervaller,

g) forsømmer at vedligeholde Køretøjet eller undlader 

behørig reparation af Køretøjet hos en af Leverandøren 

godkendt reparatør, 

h) underlader at tegne eller opretholde aftalte forsikringer,

i) nægter Leverandøren adgang til at besigtige Køretøjet, 

j) overlader brugen af Køretøjet helt eller delvist til en anden, 

k) anvender Køretøjet i strid med de love forskrifter og 

instruktioner, der gælder for sådan brug, eller undlader at 

indhente de fornødne offentlige tilladelser, eller

l) træder i likvidation eller sendes til tvangsopløsning.

I de under pkt. e – m nævnte tilfælde kan aftalen kun ophæ-

ves, såfremt Bruger ikke senest 10 dage efter at være blevet 

opfordret skriftligt hertil, har bragt misligholdelsen til ophør.

§ 16 – Opgørelse

Stk. 1. Hæves aftalen af Leverandøren, eller ophører aftalen 

på grund af Køretøjets undergang eller totalbeskadigelse, eller 

som følge af evt. købsaftales ophævelse, er Bruger pligtig til 

Leverandøren at betale:

a) Alle forfaldne ubetalte ydelser samt andre skyldige ydelser 

med tillæg af renter og omkostninger.

b) Alle de ydelser, der ville være forfaldet efter aftalens 

ophævelse eller ophør og frem til det tidspunkt, hvor 

Leverandøren genplacerer, genudlejer eller modtager 

forsikringssummen for Køretøjet. Fremtidige ikke forfaldne 

ydelser, kræves ikke betalt ved forsikringserstatning.  

Eventuelt erlagt ekstraordinær engangsydelse tilbage-

betales/modregnes lineært månedsvist ift. løbetiden,  

forudsat at Leverandøren modtager erstatning for total-

skade hhv. bortkomst.

c) Erstatning for manglende overholdelse af de i § 17 nævnte 

vilkår.

d) Alle Leverandørens omkostninger forbundet med et evt. 

forholdsmæssigt merforbrug end de i aftalen fastsatte.

e) Erstatning for yderligere tab, som Leverandøren måtte 

lide som følge af Brugers misligholdelse og/eller aftalens 

ophør før udløbet af den aftalte periode.

f) Morarenter af det beløb, som Bruger i medfør af pkt. a – e 

bliver Leverandøren skyldig, fra opgørelsesdagen at regne 

indtil betaling sker eller godskrivning sker, jfr. nedenfor.

§ 17 – Tilbagelevering

Stk. 1. Ved aftalens udløb eller ved andet ophør af aftalen, skal 

Bruger for egen regning og risiko tilbagelevere Køreøjet til et af 

Leverandøren angivet sted inden for Danmarks grænser. 

Stk. 2. Køretøjet afleveres i rengjort og vasket stand, fuldt op-

tanket og tømt for Brugers effekter. Køretøjet skal indeholde 

alle nøgler og eventuelle nøglekort, eventuelle radiokoder, ser-

vicebog, instruktionsbøger og original registreringsattest samt 

ekstraudstyr, der måtte være omfattet af aftalen. Dækdybden 

på alle dæk skal være lovlig.  

Stk. 3. Såfremt Køretøjet forinden afleveringen skulle have 

været til service eller i øvrigt have haft foretaget en godkendt 

reparation, da skal Bruger afholder omkostningerne ved sådan 

service og/eller reparation. Bruger vil blive holdt ansvarlig for 

eventuelle tekniske og værdimæssige konsekvenser som følge 

af manglende overholdelse af serviceintervaller og indkaldel-

ser. Bruger er forpligtet til at anmelde eventuelle trafik- og på-

kørselsskader samt skader på interiør til sit forsikringsselskab 

inden returnering. Alternativt påhviler det Bruger at betale for 

reparation/udskiftning af ikke-forsikringsgodkendte skader.

Stk. 4. Køretøjets stand gennemgås af Leverandøren eller den-

nes repræsentant efter aflevering. Der udfærdiges en afleve-

ringsrapport om køretøjets stand, som ligger uden for alminde-

lig slidtage. Der kontrolleres blandt andet for stenslag/revner 

i glas, buler, ridser i lak (der ikke kan poleres væk), ridser/

huller/buler i plastdele, skader efter montering af ekstraudstyr 

(som f.eks. tagbøjler, telefonantenner, reklamelabels og film) 

samt overholdelse af lovkrav for lys, ruder og dæk. Endvidere 

kontrolleres interiør for brændemærker og huller i instrument-

bræt samt hvorvidt kabinen er medtaget af røg eller anden 

lugtgene. Endelig kontrolleres køretøjets tekniske stand. 

Stk. 5. På baggrund af afleveringsrapporten udarbejder Leve-

randøren en slutafregning over for Bruger med opgørelse af 

evt. overkørte kilometer samt for skader og mangler uden for 

almindelige slitage. Slutafregning modregnes i eventuelt ind-

betalt depositum og eventuelt overstigende restbeløb opkræ-

ves på sædvanlig vis. 

Stk. 6. Bruger kan ikke udøve tilbageholdelsesret i Køretøjet 

og er forpligtet til at aflevere Køretøjet i aftalt tid på det an-

viste sted. 

§ 18 – Oplysninger om Bruger 

Stk. 1. Så længe aftalen løber kan selskaberne i P. Christensen 

Koncernen indbyrdes udveksle de oplysninger, som Leverandør 

henholdsvis P. Christensen Koncernen til enhver tid måtte have 

registreret om kundeforholdet. Oplysningerne anvendes til 

brug for den løbende kunderådgivning og kundeadministration 

samt den løbende risiko og kreditvurdering, og vil udelukkende 

blive videregivet til andre europæiske selskaber indenfor Daim-

ler-koncernen samt til Leverandøren med henblik på at kunne 

yde den bedst mulige service samt for at kunne foretage kre-

ditvurderinger. Ved henvendelse til Leverandøren kan Bruger 

til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret og 

med hvilket formål for øje.

§ 19 – Overdragelse af aftalen 

Stk. 1. Leverandøren er berettiget til helt eller delvist at over-

drage dennes rettigheder og forpligtigelser ifølge aftalen, når 

overdragelsen respekterer Brugers rettigheder. 

§ 20 – Værneting

Stk. 1. Enhver tvist, der måtte udspringe af aftalen, afgøres i 

første instans ved Retten i Odense og efter dansk ret.

Alm. leje- og leasingbetingelser for P. Christensen Biludlejning a/s (fortsat)

Nov. 2015


