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1. DEFINISJONER 
I disse vilkårene skal begrepene som er definert 
nedenfor ha følgende betydning og omfatte både 
entalls- og flertallsform: 
a) «Selskapet» - Jungheinrich Norge AS, 

organisasjonsnummer 914 763 436 
b) «Leietaker» - Den som har inngått avtale om 

leie med Egenskadedekning 
c) «Leiegjenstand» - Gjenstand eller objekt som 

leies ut til Leietaker 
d) «Egenskadedekning» - Utvidet garanti i 

henhold til de vilkår og betingelser som 
fremkommer av dette dokument 

 
2. HVEM EGENSKADEDEKNING GJELDER FOR 
Egenskadedekning gjelder Leietaker. 
 
3. BETALING 
Det er en forutsetning at alle forfalte beløp knyttet 
til leieforholdet og Egenskadedekningen blir betalt 
innen forfall. Selskapet svarer kun for skader som 
inntreffer i den perioden som det er betalt for.  
 
4. OPPSIGELSE 
For leie utover tolv [12] måneder, kan Leietaker si 
opp avtale om Egenskadedekning med 30 dagers 
skriftlig varsel. Etter oppsigelsesperiodens utløp, 
opphører Egenskadedekning automatisk. For leie 
inntil tolv [12] måneder, er avtale om 
Egenskadedekning ikke oppsigelig. 
 
5. HVOR EGENSKADEDEKNING GJELDER 
Egenskadedekning gjelder i Norge. 
 
6. HVA EGENSKADEDEKNING OMFATTER 
Egenskadedekningen omfatter skade på 
Leiegjenstanden slik den leveres av Selskapet. 
Egenskadedekningen omfatter skader som har 
direkte eller nær sammenheng med 
Leiegjenstandens vanlige og tiltenkte bruk. Skade 
på [eller forårsaket av] utstyr som påmonteres av 
Selskapet etter ønske fra Leietaker og som ikke 

anses som alminnelig tilleggsutstyr levert av 
Selskapet, er ikke omfattet av avtale om 
Egenskadedekning. Det samme gjelder utstyr som 
påmonteres av Leietaker selv. 
 
7. HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER 
Egenskadedekningen omfatter ikke skade eller tap, 
verken direkte eller indirekte, som har oppstått 
som følge av de forhold som følger nedenfor: 
a) Voldt ved fortsett 
b) Som er fremkalt ved grov uaktsomhet. Det 

avgjøres under hensyn til skyldgraden og 
omstendighetene for øvrig om Selskapet skal 
dekke noe og i tilfelle hvor mye 

c) Som skyldes brudd på sikkerhetsforskrifter 
d) Som skyldes brudd på andre forhold som nevnt 

under pkt. 9. SIKKERHETSFORSKRIFTER 
e) Oppstått når Leiegjenstanden blir ført av en 

person som er påvirket av berusende eller 
bedøvende middel, og Leietaker visste eller 
burde vite det 

f) På gods og løsøre som blir ført med 
Leiegjenstanden 

g) Som oppstår grunnet feil bruk av 
Leiegjenstanden 

h) Skader som skyldes plutselige ytre hendelser, 
inkludert, men ikke begrenset til, kollisjon, 
utforkjøring, sammenstøt eller velting 

i) Skade og følgeskader som andre er ansvarlig 
for etter lov, forskrift eller avgitt garanti. Fører 
Leietakers krav ikke frem, og skaden ellers er 
dekket av Egenskadedekning, dekker Selskapet 
likevel skaden og trer inn i kravet 

j) Skade og følgeskader på ting eller personer 
k) Utgifter knyttet til involvering av tredjepart 

som er engasjert av Leietaker 
l) Omsetningstap, indirekte tap eller andre 

følgeskader forårsaket av skade på 
Leiegjenstanden 

m) Tap og ulempe knyttet til at Leiegjenstanden 
ikke kan benyttes som forutsatt, herunder 
eventuell leie av erstatningsmaskin eller annet 
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8. TAP / TOTALSKADE 
Hvis det etter Selskapets vurdering ikke er 
økonomisk forsvarlig å reparere Leiegjenstanden, 
byttes den med tilsvarende Leiegjenstand i 
minimum samme stand. Med «tilsvarende 
Leiegjenstand» menes Leiegjenstand som er 
fungibel sett hen til Leietakers forutsetninger for 
vanlig og tiltenkt bruk av den opprinnelige 
Leiegjenstanden. 
 
9. SIKKERHETSFORSKRIFTER 
Dekning under Egenskadedekning er betinget av at 
de fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver tid 
overholdes: 
a) Fører av Leiegjenstanden skal ha gyldig 

truckførerbevis og typeopplæring for 
Leiegjenstandstypen som føres i klasse T1, T2, 
T3, T4, T5, T6, T7, T8, C1, eller C2 

b) Dersom en annen en Leietaker benytter 
Leiegjenstanden, plikter Leietaker å sørge for at 
fører har gyldig truckførerbevis 

c) Leietaker skal foreta en daglig kontroll av 
Leiegjenstanden, og ved eventuelle avvik gi 
umiddelbar beskjed til Selskapet 

d) Alle brukermanualer og andre instruksjoner 
som Selskapet gir, skal overholdes. I samsvar 
med brukermanualen for den særskilte type 
Leiegjenstand, skal det blant annet foretas 
periodevis vedlikeholdssjekk av 
rammer/oppbygning, drev, hjul, styring, 
bremseanlegg, hydraulikkanlegg, elektrisk 
anlegg, elektromotorer, batteri og 
hevningsstativ 

e) Leietaker plikter å besørge at vekten på lasten 
er innenfor Leiegjenstandens spesifiserte 
makslast 

 
10. EGENANDEL 
Ved hvert skadetilfelle belastes Leietaker følgende 
egenandeler: 
a) Kr. 20.000 pluss mva for Leiegjenstander av 

typen Smalgangstrucker modell ETX, EFX og 
EKX 

b) Kr. 10.000 pluss mva for store Leiegjenstander 
av typen Elektrisk motvektstruck (EFG), 
Elektrisk skyvemasttruck (ETV), Diesel 
motvektstruck (DFG), og Plukktrucker modell 
EKS 1-4  

c) Kr. 5.000 pluss mva for andre Leiegjenstander 
 
11. MELDING 
Ved skade eller krav under Egenskadedekningen 
skal Leietaker melde fra til Selskapet omgående. 
Selskapet er ansvarlig for å følge opp den videre 
prosessen, og fatter de nødvendige beslutninger i 
dette henseende. 
 
Selskapet står ansvarlig for utførelse og dekning av 
reparasjoner som følge av skader på 
Leiegjenstanden. Selskapet bestiller eller utfører 

alle reparasjoner på Leiegjenstanden selv. Det er en 
forutsetning for reparasjonen er at det er teknisk og 
økonomisk forsvarlig ut fra Leiegjenstandens verdi 
og funksjonalitet, og at Leiegjenstanden kan føres 
tilbake til vesentlig samme og godkjent stand som 
før hendelsen. Er reparasjon etter Selskapets 
oppfatning ikke tilrådelig, skal saken behandles som 
tap/totalskade, jf. pkt. 8. TAP / TOTALSKADE. 
 
12. FØRTIDIG FORFALL 
Selskapet kan før ordinært forfallstidspunkt og med 
øyeblikkelig virkning heve denne avtalen dersom: 
a) Avtale om leie bringes til opphør 
b) Leietaker vesentlig misligholder sine 

forpliktelser etter avtalen eller på annen måte i 
henhold til eier. Betalingsforsinkelse på en 
måned eller mer, anses i alle tilfelle som 
vesentlig mislighold. 

c) Leietaker som innehaver av 
enkeltmannsforetak avgår ved døden 

d) Leietaker innstiller betalingene, søker 
gjeldsforhandling, går konkurs etter 
konkursloven regler eller settes under 
tvangsforfølgning, eller Leietaker 
formuesforhold svekkes i vesentlig grad 

e) Leietaker eller andre får inndratt eller ikke 
fornyet konsesjoner/tillatelser som er 
nødvendig for lovlig drift av virksomheten. 

f) Leietaker misligholder vedlikeholdsavtale med 
leverandør eller forøvrig misbruker sin råderett 
over Leiegjenstanden. 

g) Det forøvrig inntrer vesentlige endringer av 
eier-, drifts- eller personellmessig karakter hos 
leietaker som har betydning for leieforholdet. 

h) Leietaker har gitt uriktige eller mangelfulle 
opplysninger om spørsmål som har hatt 
betydning for innvilgelse av avtalen. 

i) Det ut fra leietakers handlemåte eller alvorlig 
svikt i Leietakers betalingsevne er klart at 
Leietakers betalingsforpliktelser vil bli vesentlig 
misligholdt. 

j) Eventuell sikkerhet som er stilt for Leietakers 
forpliktelser overfor eier vesentlig reduseres i 
verdi. 

 
13. FORSIKRINGER 
Ansvarsforsikring og brann- og tyveriforsikring for 
Leiegjenstanden leveres av Tryg Forsikring. 
Vilkårene finnes på www.tryg.no eller ved å 
kontakte Selskapet.  
Ansvarsforsikring gjelder for kjøretøy som går 
fortere enn 10 km/t. Brann- og tyveriforsikring 
opphører automatisk etter 60 måneder.  
 
14. VERNETING 
Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i 
forbindelse med denne avtalen skal avgjøres etter 
norsk rett, og ved Selskapets verneting som herved 
vedtas av Leietaker. 


