
 

Lejebetingelser: 

 
o Leje beregnes efter gældende prisliste, hvor første lejedag 

regnes fra udleveringstidspunktet til næste dag kl. 12:00. 

o Der beregnes leje indtil alt udstyret er afleveret på Interaktiv´s forretningssteder. 

o Alle lejepriser er ekskl. levering, montering og afhentning, med mindre andet 

er anført i prisen. 

o Ved udlevering af udstyret betales leje for hele  lejeperioden. 

o Alt udstyr kontrolleres før udlevering, og lejer skal kvittere for 

modtagelse og demonstration af udstyret. 

o Forlængelse af lejeperiode kan kun ske med Interativ´s forudgående accept 

og samtidig indbetaling af leje for ny lejeperiode. 

o Ved tyveri eller anden bortkomst, samt ved skader på det lejede, er lejer 

erstatningspligtig. Udlejer indtræder direkte i et evt. erstatningskrav hos lejeres 

forsikringsselskab. 

o Lejer er pligtig til at holde det lejede udstyr forsikret. Hvis det er aftalt, 

forsikres udstyret af Interaktiv´s for lejers regning, beløbet debiteres lejer i 

separat linje på faktura. Se under ”Forsikringsbetingelser”. 

o Udlejer holder det lejede i funktionsdygtig stand. 

o Udstyret må ikke udføres af Danmark uden skriftlig aftale med Interaktiv. 

o Udlejer har intet ansvar for antenne- og modtageforhold samt elforsyning. 

o Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for skade eller tab, herunder produktansvar, 

forvoldt af det udlejede. Hvis der opstår fejl på udlejet udstyr, kan Interaktiv 



ikke gøres ansvarlig herfor. Lejer skal straks indlevere udstyret til service, og 

såfremt reparation ikke er mulig, vil Interaktiv gøre sit yderste for at fremskaffe 

erstatningsudstyr. Er det ikke muligt at fremskaffe erstatningsudstyr gives 

forholdsvis afslag i prisen for den del af udstyret, der ikke har virket. 

o Kun Interaktiv må reparere og adskille det lejede. 

o Udlejer kan til enhver tid og uden varsel kræve adgang til det lejede. 

o Ved afbestilling af udstyr i tidsrummet op til 3 døgn inden lejens udførelse, 

forbeholder Interaktiv sig ret til at debitere op til 50% af den aftalte lejepris. 

 

 

 

Forsikringsbetingelser: 

Alle lejepriser vil automatisk blive pålagt 5 % tillæg til dækning af forsikring og 1,5 % i 

miljøtillæg. Beløbet opkræves samtidig med betaling af leje og påføres ordrebekræftelse samt 

faktura. 

 
Forsikringen dækker 

Skader eller tab af de lejede effekter opstået ved beskadigelse, ødelæggelse eller tyveri. I biler 

er dog max. dækning på kr. 10.000,- (udstyret skal være i aflåst bagagerum). Forsikringen 

dækker overalt i Danmark ekskl. Færøerne og Grønland. 

 
Forsikringen dækker ikke 

- Uden for Danmark 

- Ridser på billedskærme 

- Tab opstået pga. grov uagtsomhed fra lejer 

- Skade opstået pga. selvforskyldt beruselse 

- Driftstab eller anden indirekte følge af skade 

- Hvis lejer ikke overholder forsikringsbetingelserne 

- Selvrisiko pr. genstand kr. 1.000,- 

- Simpelt tyveri 

 
Forsikredes pligter 

Det er en betingelse, at de forsikrede genstande opbevares betryggende, og at den forsikrede i 

øvrigt udviser  påpasselighed. 

 
Indtruffet skade og tyveri skal straks efter skade anmeldes til Interaktiv. Samtidig skal lejer 

udfylde skadesanmeldelse og tyveriet skal omgående anmeldes til Politiet, hvorefter kvitteringen 

for anmeldelsen skal udleveres til Interaktiv 


