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§ 1 Hertz Delebilen
Hertz Delebilen er en del af First Rent a Car Denmark A/S, Hertz
Franchisee.
Til Hertz Delebilen er der knyttet en kreds af abonnenter. Et abonnement
på Hertz Delebilen giver ikke abonnenten ejerrettigheder til Hertz
Delebilens køretøjer eller til nogen del af formuen i Hertz Delebilen og
First Rent a Car Denmark A/S.
§ 2 Abonnementsvilkår
Kun de anførte personer på master-lejekontrakten og tilhørende bi-medlem-lejekontrakter anses som abonnent hos Hertz Delebilen.
Abonnenter på Hertz Delebilen skal have gyldigt kørekort til personbil.
Ved kørsel i udlandet i Hertz Delebilens køretøjer skal abonnenten være
minimum 21 år. Det er ikke tilladt at køre varevogne til udlandet.
Abonnementet på Hertz Delebilen er personligt. Abonnementet må ikke
sælges eller på anden måde overdrages eller overgives til andre.
Foranlediger eller medvirker en abonnent hos Hertz Delebilen til, at en
ikke-abonnent fører et af Hertz Delebilens køretøjer, bortfalder abonnementet på Hertz Delebilen uden yderligere varsel.
§ 3 Medbringelse af dokumentation under kørsel
Abonnenten er forpligtet til altid at medbringe sit gyldige kørekort til
personbil samt abonnentens nøglekort under kørsel i Hertz Delebilens
køretøjer.
§ 4 Kørekortets gyldighed
Enhver inddragelse, frakendelse, indskrænkning eller anden ændring af
abonnentens kørekort til personbil skal straks meddeles skriftligt til Hertz
Delebilen. Undladelse heraf medfører, at abonnementet på Hertz
Delebilen bortfalder uden yderligere varsel.
§ 5 Delebils-kort, datanøgler, bilnøgler og bilmapper m.v.
Ved oprettelse af abonnement betales et indmeldelsesgebyr pr. udstedt
Delebils-kort (beløbet refunderes ikke ved udmeldelse). Udleverede
Delebils-kort, datanøgler, bilnøgler, benzinkort samt bilmapper er Hertz
Delebilens ejendom. Det er ikke tilladt at kopiere eller på anden måde
efterligne Delebils-kort, bilnøgler eller benzinkort. Hertz Delebilen kan
spærre, annullere og inddrage Delebils-kort uden forudgående
meddelelse herom til abonnenten.
Abonnenten er erstatningsansvarlig for bortkomst, tab, forringelse, ødelæggelse og misbrug af Delebils-kort, datanøgler, bilnøgler, benzinkort
og bilmapper.
Abonnenten skal omgående give Hertz Delebilen skriftlig meddelelse
om bortkomst, tab, forringelse, ødelæggelse og misbrug af Delebils-kort,
datanøgler, benzinkort og bilnøgler. Abonnenten vil herefter blive pålagt
at betale et gebyr jævnfør den til enhver tid gældende pris- og gebyrliste.
Abonnentens tilsidesættelse af sine pligter, herunder undladelse af at
give skriftlig meddelelse til Hertz Delebilen, kan medføre, at
abonnementet på Hertz Delebilen bortfalder uden yderligere varsel.
§ 6 Begrænsninger i køretøjets anvendelsesmuligheder.
Hertz Delebilens køretøjer må ikke anvendes til følgende formål:
a) transport af personer eller gods mod betaling, b) fremdrift eller slæbning af andet køretøj, c) enhver form for væddeløb, prøve eller konkurrence. Hertz Delebilens køretøjer må under ingen omstændigheder
føres af en person, som har indtaget alkohol, hallucinatoriske
præparater, narkotika, barbiturater eller andre former for stoffer, der
nedsætter førerens dømmekraft og reaktionsevne. Hertz Delebilens
køretøjer må i øvrigt ikke anvendes i strid med lov og sædvane.
Abonnentens brug af Hertz Delebilens køretøjer i strid med nærværende
§ 6 medfører bortfald af abonnementet uden yderligere varsel.
§ 7 Vedligeholdelse af køretøjer
Rygning er forbudt i alle Hertz Delebilens biler.
Efter endt brug skal abonnenten tilbagelevere køretøjet i væsentlig
samme renholdelsesstand, som da abonnenten overtog køretøjet.
Køretøjet vaskes og støvsuges jævnligt af Hertz Delebilen.
§ 8 Færdselsuheld m.v.
I tilfælde af færdselsuheld eller anden opstået skade, sket under kørsel
i Hertz Delebilens køretøjer er abonnenten forpligtet til i videst muligt
omfang at begrænse uheldet og skaderne, herunder til at sikre beviser
for uheldet og skaderne, eksempelvis i form af registrering af navne og
adresser på eventuelle vidner m.v. Abonnenten kan ikke med virkning
for Hertz Delebilen umiddelbart påtage sig skylden for uheldet og
skaderne.
Skadesanmeldelsesblanket, der forefindes i bilmappen, udfyldes og
overgives af abonnenten til Hertz Delebilen.
Abonnenten må ikke uden forudgående samtykke fra Hertz Delebilen
genoptage kørslen i det køretøj, som har været involveret i et uheld, eller
som er beskadiget. Abonnenten er erstatningsansvarlig for det tab,
Hertz Delebilen lider som følge af abonnentens manglende iagttagelse
omkring evt. modpart og vidner jf. § 8. Bemærk at der ved kørsel med et
af Hertz Delebilens køretøjer med trækkrog gælder følgende særlige

vilkår: Ved enhver ansvarsskade forvoldt under kørsel med
påhængskøretøj(trailer, campingvogn etc.) har abonnenten en selvrisiko
på op til 5.000,- kr. pr. skade, såfremt selve påhængskøretøjet er
involveret i uheldet. Påhængskøretøjet er ikke omfattet af Hertz
Delebilens kaskoforsikring.
§ 9 Ansvarsvilkår
Hertz Delebilen kan ikke gøres erstatningsansvarlig for nogen form for
skade eller tab påført en abonnent eller en tredjemand i forbindelse med
brugen af Hertz Delebilens køretøjer. Hertz Delebilen kan eksempelvis
ikke gøres erstatningsansvarlig, hvis nogle af abonnentens eller
tredjemands ejendele er blevet beskadiget, fjernet eller er gået tabt i
forbindelse med brugen af Hertz Delebilens køretøjer.
Hertz Delebilen kan ikke gøres ansvarlig for abonnentens eller tredjemands gener eller tab ved, at et reserveret køretøj ikke er til rådighed
eller er brudt sammen på afhentningstidspunktet.
I tilfælde af skade på eller tab af Hertz Delebilens køretøjer er
abonnenten forpligtet til umiddelbart at erstatte Hertz Delebilen de fulde
udgifter ved reparation eller generhvervelse, hvis abonnenten har brudt
en
eller
flere
af
de
kontraktmæssige
forpligtelser
i
Abonnementsvilkårene eller iøvrigt har brudt lovgivningen, herunder
færdselsloven med tilhørende bekendtgørelser.
Afgifter eller bøder, som abonnenten pålægges på grund af
overtrædelse af færdselslovgivningen eller i øvrigt i forbindelse med
brugen af Hertz Delebilens køretøjer, påhviler alene abonnenten.
Hovedabonnenten erklærer sig indforstået med at hæfte for betaling af
leje, bøder, gebyrer, afgifter m.v. samt andre omkostninger, der i øvrigt
kan opstå i forbindelse med hovedabonnentens egen og de tilknyttede
bi-abonnenters kørsel i Hertz Delebilens køretøjer. Dette gælder også
omkostninger pålagt efter lejemålets udløb, som f.eks. parkeringsbøder.
Såfremt føreren ikke selv sørger for betaling af disse omkostninger i rette
tide og til rette instans vil Hertz Delebilen viderefakturere omkostningen
til hovedabonnenten og pålægge et administrationsgebyr jf. gældende
pris- og gebyrliste.
Abonnenten skal på anfordring betale eller refundere Hertz Delebilen
summen af skader på bilen, der ikke dækkes af dennes forsikringer, herunder enhver beskadigelse af indtræk (f.eks. efter cigaretgløder),
interiør og andet udstyr, bortkomst af bilnøgle samt beskadigelser
fremkommet ved forkert brug (f.eks. påfyldning af forkert brændstof) og
lastning. Ved enhver usædvanlig anvendelse (herunder transport af
husdyr) forbeholder Hertz Delebilen sig ret til at fakturere
hovedabonnenten for alle udgifter til rengøring og istandsættelse.
§ 10 Manglende overholdelse af Abonnementsvilkår
I tilfælde af, at en abonnent bryder Abonnementsvilkårene, kan Hertz
Delebilen pålægge abonnenten et gebyr jf. den til enhver tid gældende
pris- og gebyrliste.
Bryder en abonnent Abonnementsvilkårene, kan dette endvidere
medføre bortfald af retten til at bruge Hertz Delebilens køretøjer samt i
gentagne tilfælde bortfald af abonnement uden yderligere varsel.
§ 11 Ændringer i Abonnementsvilkår m.v.
Hertz Delebilen kan med et varsel på en måned med virkning fra den
første i en måned ændre Abonnementsvilkår, pris- og gebyrliste samt
procedurer for anvendelse af Hertz Delebilen.
Ændringer m.v. vil kun blive meddelt via www.delebilen.dk.
§ 12 Abonnentens betalingsforpligtelse
Betaler abonnenten ikke de månedlige betalingsopkrævninger rettidigt,
tilskrives beløbet renter.
I tilfælde af bopæls- eller adresseændring har abonnenten pligt til omgående at ændre dette på abonnentens profil i bookingsystemet.
§ 13 Opsigelse af abonnement
Abonnenten kan opsige sit abonnement med 30 dages varsel via abonnentens profil i bookingsystemet.
§ 14 Nedlæggelse af Delebils-pladser
I tilfælde af, at Delebilerne ikke benyttes i tilstrækkeligt omfang, har
Hertz Delebilen uden yderligere varsel ret til at nedlægge en eller flere
pladser.
§ 15 Informationsdeling og uopfordret post
Hertz Delebilen forbeholder sig ret til dele informationer om medlemmer
og forbrug indenfor gruppen af virksomheder, der er fuldt ejet af vores
ejer, First Rent A Car AB. Specifikt Hertz Bilpoolen (NO), Sunfleet
Bilpool (SE) and Hertz Biludlejning i Danmark, Norge og Sverige.
Hertz Delebilen forbeholder sig ret til at sende nyhedsmails vedr.
ændringer i abonnementsvilkår, serviceudbud, invitation til marketing og
videnskabelige undersøgelser såvel som rent kommercielle budskaber.
Kommercielle budskaber udsendes oftest hver anden uge og
indeholder kun budskaber fra First Rent a Car AB-ejede selskaber eller
fra tredjepartsselskaber, som har et direkte relevant samarbejde med
Hertz Delebilen.

