
Leieavtale for Snøscooter 
Type: Lynx Yeti Pro V-800 årsmodel: 2009 reg. nr: HX8728 
Mellom Nordmarka Skiorienteringsklubb  v/Yngve Mobråthen 
Og _____________________________________________________________ 
For tidsperioden(e): 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
  
Antall døgn: ___ a 700/900kr: _________________________________________ 
Inkludert i leien er tilhenger 2530 TIAB med kapell, reg. nr: HX9554, vennligst gi beskjed om dere 
ønsker å leie med tilhenger:___________________________________________________ 
Det er intet depositum. Scooteren leveres ut med det som er igjen av bensin og tilbakeleveres med 
det som er igjen på scooteren. Leietaker betaler for drivstoff. Faktura sendes ut i etterkant, men for 
leie i 10 dager eller mer betales 30% i forskudd. Leie faktureres for de dager den er i bruk.  
Leietaker er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på scooteren og tilhengeren i hele 
leieperioden, og leietaker er ansvarlig for å sjekke scooteren for eventuelle feil, som ikke er anført 
her: ____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Leietaker oppgir en som er ansvarlig for at retningslinjer og betaling blir gjort slik som avtalen krever. 
Den personen vil også være kontaktpunkt mellom utleier og leietaker. 
All kjøring foregår på eget ansvar og leietaker er selv ansvarlig for at alle nødvendige tillatelser er 
innhentet og at alle sjåfører innehar nødvendige sertifikater som kjøringen krever. Alle sjåfører skal 
utføre følgende sikkerhetssjekk før hver kjøretur: Før kjøring starter, brems sjekkes at den ikke kan 
klemmes helt inn til rattet. Styreskiene skal kunne svinges helt ut til begge sider ved kun bruk av 
rattet. Det skal samtidig sjekkes at det ikke er mer enn 2-3 cm slark målt ytterst på styret. Når 
dette er sjekket og funnet i orden kjører du sakte framover og sjekker at bremsen klarer å låse 
beltet, mens det er 1,5-2cm igjen før bremsehåndtaket når styret, når dette er sjekket og funnet i 
orden økes farten litt og samme sjekk gjentas. Dersom ikke dette er i orden skal utleier kontaktes 
umiddelbart og scooteren har da kjøreforbud inntil feilen er utbedret tilfredsstillende. Det samme 
gjelder dersom sjåføren oppdager feil med brems, styring, fare for motorhavari eller andre 
alvorlige feil under kjøring. Alle sjåfører er selv ansvarlige for å følge vegtrafikkloven og andre 
relevante lover og forskrifter. Andre feil rapporteres etter behov men senest samme kveld. 
 
Ansvarlig leietaker vil få et introduksjonskurs ved en passende anledning normalt ved uthenting,  og 
er ansvarlig for å gi dette videre til alle andre sjåfører. Ansvarlig leietaker må selv hente ut scooteren, 
slik at introduksjonskurs og kontroll av førerkort kan bli gjort. Introduksjonskurset vil bestå av: 
sikkerhetssjekk, daglig vedlikehold, gjennomgang av betjeningsutstyr, kortfattet kjøreteknikk. 
 
Kontaktinfo utleier: Yngve Mobråthen, yngve.mobrathen@sf-nett.no mob:  4815 2071 
Arbeid: 3228 4312, Privat: 330 53 657 
Kontaktinfo ansvarlig leietaker,  navn: __________________________ 
Tlf privat: ___________ arbeid: __________ mob: __________ e-post:________________________ 
Faktura adresse:____________________________________________________________________ 
Kontaktperson for faktura:_______________________ tlf:__________ e-post___________________ 
 
Underskrifter: 
Dato:  Sted:     Dato:  Sted: 
 
 
Utleier:  Yngve Mobråthen    Ansvarlig leietaker:  

mailto:yngve.mobrathen@sf-nett.no

