Utleiebetingelser
1. Leiebeløpet betales kontant ved utlevering. For Leietakere med kreditt faktureres utleie med 10
dagers forfall. Leiebeløpet krediteres normalt ikke ved senere kjøp.
2. Dersom Leietaker avbestiller de leide gjendstandene under 24 timer før leie periodens begynnelse
kan Media System AS kreve utgifter knyttet til utleien dekket av leietaker.
3. De leide gjendstandene skal kun benyttes av til det spesifiserte formal.
4. Leietaker plikter å behandle de leide gjenstandene med behørig aktsomhet. De leide gjenstandene
må kun benyttes på en så måte at det ikke er fare for skade gjenstandene, materiell eller personer.
5. Media System AS er ikke ansvarlig for skader på materiell eller personer forårsaket av de leide
gjenstandene.
6. Media System AS skal utlevere funksjonsdyktig utsyr. Dersom utstyret viser seg å ikke være
funksjonsdyktig skal Media System AS straks kontaktes. Media System AS vil da søke å rette opp
feilen innenfor rimelighetens grenser. Leie kan uansett ikke kreve refundering av leiebeløpet
utover den forholdsmessige del av leiesummen.
7. De leide gjenstandene er på ingen måte forsikret av Media System AS så lenge disse er I Leietakers
varetekt. Det på hviler derfor Leietaker fullt og helt ansvar for tap og/eller skader uansett årsak.
8. Media System AS har ikke ansvar for eventuelle tap for Leietaker eller andre har som følge av feil
på utstyret.
9. Leietaker har ansvar for all skade som oppstår på de leide gjenstandene så lenge de er I Leietakers
varetekt, uansett skyld, ansvar eller forsikringsdekning (ref. pkt. 6). Eventuelle skader skal
repareres av Media System AS eller Media Systems servicepartnere. Reparasjonskostnadene I sin
helhet skal dekkes av Leietaker.
10. Tap av de leide gjenstandene skal umiddelbart meldes Media System AS. De tapte gjenstandene
skal erstattes etter gjenstandens Verdi uten hensyn til skyld, ansvar eller forsikringsdekning.
11. Leietaker har ikke adgang til å fremleie de leide gjenstandene eller på annen mate overlate sin
bruksrett til andre uten samtykke fra Media System AS. Det spesifiseres at Media System AS har
salgspant I de leide gjenstandene I samsvar med pantelovens bestemmelser.
12. Dersom de leide gjenstandene ikke blir benyttet av Leietaker grunnet forhold på Leietakers side,
har ikke Leietaker krav på tilbakebetaling av leiebeløp.
13. De leide gjenstandene kan ikke holdes tilbake av Leietaker for å inndrive sine krav.
14. De leide gjenstandene skal ved tilbakelevering være godt ivaretatt og I den stand det ble utlevert.
Kveiling, vask og rens vil bli belastet Leietaker med 500,- + mva. Pr. På begynte time
15. Leietaker skal uoppfordret levere de leide gjenstanden tilbake første virkedag etter leieperioden.
Innlevering skal finne sted før kl. 16.30 dersom ikke annet er avtalt. Ved forsen tilbakelevering vil
det påløpe full dagleie pr. Påbegynte dag. Dersom de leide gjenstandene ikke er tilbakelevert inne 5
dager etter leieperiodens utløp vil de bli meldt stjålet
16. Media System AS kan uten forvarsel inndrive sine krav I henhold til utleiebetingelsene.
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