Vilkår for bobilutleie og enkel brukermanual.
LEIETAKER – SJÅFØR
Leietaker og sjåfør må være fylt 25 år og inneha gyldig førerkort.
UT-INNLEVERING
Bilen skal med mindre annet er avtalt, kun benyttes i Norden. Bobilen hentes
mandag mellom kl. 12.00 – og 15.00 og tilbakeleveres mandag innen kl. 10.00.
Ved for sen tilbakelevering faktureres ¼ dags leie pr forsinket time om ikke annet er avtalt.
Ved tilbakelevering skal bobilen være rengjort innvendig, toalett og spillvannstank skal tømmes.
Dieseltank fylles opp.
BØTER – BOMPENGER
Parkeringsbøter, fotoboks utslag eller ulovlig bruk av avgiftsfri diesel etc som leietaker har uoppgjort, belastes
leietaker i etterkant. Det tilkommer et ekspedisjonsgebyr stort kr 250,- per bot. Bobilen er utstyr med
bompengebrikke, avregning etter endt leie trekkes fra depositum.
LEIETAKERS ANSVAR
Bobilen gjennomgår en kontroll før utleie. I leieperioden har leietaker selv ansvar for bobilen ved å blant annet
kontrollere/etterfylle nødvendig olje, vann på radiator, m.m. Vi forutsetter en forsiktig behandling av bobilen
slik at turen blir vellykket. Bobilen er røyk- og dyrefri!
HAVARI/SKADE/FEIL PÅ BOBIL
Utleier gir ikke erstatning/kompensasjon i leieperioden dersom det oppstår skade, feil eller motorhavari o.l. på
bobilen. Oppstår skade/feil underveis får leietaker refundert leie for det antall dager bobilen er til reparasjon.
Dette gjelder ikke reparasjonene der forsinkelse er under 12 timer. Dersom feilen beviselig skyldes leietaker
selv gis ingen refusjon. De fleste forsikringsselskaper har fri hjemreise ved langvarig reparasjon.
NB! Ved skade må skademelding utfylles!
FORSIKRING I EIKA FORSIKRING.
Inkludert i leie er kasko og ansvarsforsikring. Ved kaskoskade må leietaker betale egenandel på kr 10.000,- per
skade. Ved tyveri og ran – dekker forsikringen kun utstyr som tilhører bobilen. Egen reiseforsikring må tegnes
på leietaker og dennes familie. Ved fylling av feil drivstoff/avgiftsfri diesel eller annen skade som leietaker er
ansvarlig for og som ikke dekkes av kaskoforsikringen – må leietaker dekke alle kostnader. Bobilen er utstyrt
med sporingssystem.
DIVERSE
Bobilen kan ikke fremleies eller benyttes til annet enn privat fritids-bruk.
LEIEFORHOLD
Hvis bobilen ved leietidspunkt ikke skulle være tilgjengelig grunnet skade/havari etc som ligger utenfor PeterPans herredømme, stilles ikke annen leiebil til disposisjon. Innbetalte beløp blir umiddelbart refundert.
VIKTIG VED BRUK AV BOBIL
Ved behov av utvendig vask av bobil i leieperioden (utover vask ved endt leieperiode som er inkludert i leie) må
IKKE høytrykkspyler benyttes.
GASS
Bobilen er utstyrt med en gassalarm som man manuelt slår på av. Denne er plassert nede til høyre ved
inngangsdør. Blått lys = påslått. Bilen er også utstyrt med ekstra kollisjonssikring på gass-systemet, og dette
kan da slå seg av ved støt. Skulle dette skje må grønn knapp på gass-kobling presses inn samtidig med grønn
knapp på gass-slangen/koblingen på flasken.

BETJENINGSPANEL
Bilens betjeningspanel finner man over inngangsdør. Dette må være påslått for at lys, bryterpanel etc skal
fungere.
TØMMING AV TOALETT
NB! Påse at spjeld på toalettet er i lukket posisjon når tank tømmes. Om ikke vil plastkomponenter inne i
anlegget kunne bøyes og anlegget kan få problemer/feilfunksjon. Feil som skyldes feil bruk er leietakers ansvar.
Vær obs på hvilke vannslanger som er til påfylling vann – og hvilke som er til vask av toalett.
TØMMING AV SPILLVANN
Det er tilrettelagt for tømming av spillvann på flere bensinstasjoner/campingplasser. Midt på bilens førerside
vil man se et rør under bilen bak hendel for tømming. Dette er avløp for spillvann, og avløp må enten plasseres
over tømmerist, eller slanger legges frem til tømmested.
PÅFYLLING AV VANN
Påfylling av vann er på bilens passasjerside – helt bak på bilen. Lokk er merket med WASSER.
Det anbefales ikke å kjøre med mer enn ca 25 % vann i tanken. Vann har stor vekt som påvirker bilens nyttelast,
samt mindre vann under kjøring gir mindre fare ved en eventuell kollisjon. Om du har for mye vann i bil og skal
forflytte deg, kan vann tappes ved å gå under lokk til vanntank bak på bilens passasjerside og vri på hjul som
ligger i bakkant – ved siden av det store røde lokket.. Se forklaring på deksel.
DUSJ
Når man benytter bilens dusj må man huske å ta bort plate som ligger over dusj-sone i midtgang.
Husk å stenge regulerbare vegger. Det er også mulig å ta slange ut gjennom vindu på badet om man trenger å
spyle av seg sjøvann etc. For å få vann i varmtvannsbereder må man løfte kran på badet opp slik at pumpe
starter og fyller tanken. Pumpen må ikke forbli i denne posisjonen da vannpumpe da vil gå kontinuerlig.
VARMTVANN
Betjeningsbryter for varmtvann befinner seg ved panel over inngangsdør. Man kan velge mellom 40 grader og
60 grader på vannet. Det lille hjulet vris oppover til ønsket temperatur. Panel må være i ON-posisjon.
SNUING AV FØRER – OG PASSASJERSTOL
Vær obs på at stol kan støte bort i håndbrems/bord når disse snus rundt. Reguler gjerne stoler slik at disse glir
lett rundt.
MYGGDØR
Bruk begge hender når man fører denne frem og tilbake. Fjern stein/grus om dette har lagt seg i spor for
skyvefunksjon.
FROSTSIKRING
Bobil er utstyrt med en frostsikring som vil foreta automatisk tømming av varmtvannstank når utetemperatur
er 5 grader eller lavere.

ELEKSTRISK STIGTRINN
Kost bort steiner/sand fra stigtrinnet slik at dette glir fint inn og ut. Stigtrinnet lager litt lyd – dette er normalt.

