ProTruck A/S

Almindelige korttidslejebetingelser (anvendes ved en lejeperiode på op til 24 måneder)
Nedenstående betingelser gælder ved korttidsleje af maskiner, udstyr m.v. hos ProTruck A/S (herefter ”ProTruck”),
medmindre der foreligger anden skriftlig aftale med lejer.

§ 1. Definitioner
Korttidsleje:
Aftalen:
Korttidslejebetingelser:
Maskinen:

Korttidslejeperioden angives af lejer ved lejeaftalens opstart og defineres med en periode mellem 1
dag og 24 måneder. Maskiner, udstyr m.v. som udlejes administreres af ProTruck
Den mellem lejer og ProTruck indgåede aftale, eventuelt bekræftet ved en ordrebekræftelse,
vedrørende korttidsleje af maskiner, udstyr m.v. hos ProTruck A/S
Nærværende almindelige korttidslejebetingelser
Udtrykket ”maskinen” henviser til den genstand, der er lejet af lejer, herunder udstyr m.v. der tilføjes,
monteres på eller leveres sammen med maskinen

§ 2. Generelt
1. Nærværende korttidslejebetingelser anses som accepteret af lejer som en integreret del af aftalen med ProTruck.
Pro- Trucks maskine må ikke udføres af Danmark, medmindre andet er skriftligt aftalt.
2.

Såfremt andet ikke følger af en udtrykkelig skriftlig aftale med ProTruck sker enhver udlejning udelukkende på
nærværende korttidslejebetingelser, uanset eventuel modstående eller afvigende bestemmelser i den af lejer
afgivne ordre eller accept eller andre af lejer udfærdigede dokumenter.

§ 3. Lejemålets varighed og lejeafgift
1. For maskinen der udlejes, regnes lejemålets begyndelse fra og med den dag det lejede udleveres af ProTruck, til
og med den dag den lejede maskine afleveres på ProTrucks forretningssted.
2. Aftalen er fra begge parters side uopsigelig i den aftalte periode, medmindre andet skriftligt fremgår af aftalen med
lejer.
3. Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om den lejede maskine benyttes eller ej. Maskinen skal
være leveret tilbage inden kl. 8.00 på dagen, hvor lejeforholdet i henhold til aftalen ophører, hvis der ikke skal ske
beregning af lejeafgift for den pågældende dag.
4. Der regnes med 50 timer pr. måned, medmindre andet fremgår af aftalen. Lejeperioden opgøres på baggrund af
arbejdsdage, kalenderdage eller måneder, afhængig af hvilken maskine der lejes.
5. Anvendes maskinen ud over de 50 timer pr. måned beregnes lejeprisen ved 2-holds skift med faktor 1,5, og ved 3holds skift med faktor 2.
6. Perioder, hvor lejer er forhindret i at anvende maskinen som følge af f.eks. strejke, lockout, vejrlig mv., fragår ikke i
beregning af lejeperioden og medfører ikke nedslag i lejeafgift.
7. Lejeafgiften er fastsat blandt andet på basis af prisniveau, afgifter, bidrag m.v. Lejeafgiften skal reguleres
forholdsmæssigt, hvis ProTrucks indkøbspris på maskinen ændres af den ene eller anden årsag, f.eks. på grund af
forhøjet kostpris på maskinen eller specialudstyret, offentlige afgifter, bidrag, andre pålæg m.v. Uanset om disse
udgifter pålægges ProTruck, som ejer eller virksomhed, er ProTruck berettiget til at foretage en forholdsmæssig
regulering af alle ydelser i henhold til aftalen i hele aftalens løbetid.
8. I det omfang ProTruck fra dennes leverandører måtte blive mødt med ekstraordinære prisstigninger i forhold til
maskinen, specialudstyr, ekstraudstyr, reservedele, service mv., omfattet af aftalen, er ProTruck berettiget til på
tilsvarende vis over for lejer ensidigt at ændre lejeafgiften med et varsel på 30 dage. Dette kan eksempelvis være
aktuelt som følge af en global samfundskritisk sygdom eller som følge af Force Majeure, og i øvrigt såfremt sådanne
ekstraordinære prisstigninger ikke kan indeholdes i de i aftalen årlige aftalte prisreguleringer.

9. Lejeafgiften indeholder ikke almindelige driftsudgifter så som brændstof, motorolie, sprinklervæske, dæk m.v. Disse
udgifter afholdes af lejer medmindre andet udtrykkeligt er anført i aftalen.
10. Betalingsbetingelserne er ”netto kontant”, medmindre andet udtrykkeligt er anført i aftalen. Lejeafgiften faktureres
månedsvis forud.
11. Alle priser/ydelser sker i den valuta, som er anført i aftalen, og er ekskl. moms som beregnes i henhold til gældende
lovgivning for landet.
12. Lejer kan ikke tilbageholde forfaldne beløb til ProTruck under påberåbelse af forsinkelse, mangler ved maskinen,
beskadigelser, ødelæggelse eller bortkomst eller manglende tilladelser.
13. Anvendes maskinen gennemsnitligt med mere end 15 % end det i aftalen forudsatte, er ProTruck berettiget til at
beregne et tillæg til lejeprisen svarende til de meromkostninger, herunder eksempelvis værdiforringelse, som
ProTruck skønner er forbundet ved den ekstra brug af maskinen.
14. Ved forsinket betaling af lejeafgiften eller andre skyldige beløb i henhold til aftalen, påløber gebyr med tillæg af
morarenter på 1,5% pr. påbegyndt måned til betaling sker.
15. Lejer kan ikke foretage modregning i ydelsen, udøve tilbageholdsret i maskinen eller nægte betaling på grund af
forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete eller anden leverance. En sådan modregning eller
tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.
§ 4. Tilbud og priser
1. Ethvert skriftligt eller mundtligt tilbud, overslag eller aftalte nettopriser, er afgivet under følgende forudsætninger:
a. at arbejdet udføres inden for ProTruck’s normale arbejdstid. Overtid, samt arbejde i weekend og på
helligdage, faktureres særskilt,
b.at ProTruck er berettiget til den aftalte lejeafgift, uanset om det lejede benyttes eller ej,
c.

at tilbud er gældende i 4 uger, med mindre andet er skriftligt aftalt, og at tilbud afgives med forbehold for
mellemleje,

d.

at priser er ekskl. moms og forsikringspræmie,

e.at tilbudspriser ikke kan overføres til nye projekter eller lejeperioder uden ProTrucks skriftlige godkendelse,
f.

at ydelse til ekstraordinære sikkerhedsregler ikke er indeholdt i tilbuddet, og

g.

at der prisreguleres en gang årligt, inklusive igangværende lejemål, i overenstemmelse med udviklingen
i nettoprisindekset, dog minimum 3 %’ stigning.

§ 5. ProTrucks forpligtelser og ansvar
1. Maskinen leveres i rengjort, driftsklar og lovlig stand. ProTruck har ansvaret for at lovpligtige eftersyn overholdes
(dog undtaget de i § 6 nævnte undtagelser).
§ 6. Lejers forpligtelser og ansvar
1. I hele lejeperioden bærer lejer enhver risiko og ansvar for maskinen, herunder at forsikring er tegnet, jf. § 8
Risikotillæg (forsikringsbetingelser).
2.

Lejer påtager sig ansvaret for, at maskinen opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt at
anvendelse sker under hensyntagen til foreskreven ydeevne, sikkerhedsforskrifter, ProTrucks anvisninger og
bestemmelser om afmærkning m.m., herunder nødvendige anmeldelser til myndigheder m.fl. Maskinen må kun
anvendes til det formål og indsats, som er aftalt eller forudsat mellem ProTruck og lejer, eller som i øvrigt er
foreskrevet i eventuelle brugsanvisninger fra producenten og/eller fra ProTruck.

3.

Lejer er forpligtet til at informere ProTruck om anvendelse af maskinen uden for normal arbejdstid, samt ved 2- og
3-holds skift. Fremleje eller udlån til tredjemand må ikke finde sted uden ProTrucks skriftlige samtykke.

4.

Maskinen må ikke flyttes til anden arbejdsplads end den i lejeaftalen angivne leveringsadresse uden Protrucks
skriftlige samtykke.

5.

Lejer bærer ansvaret for sig selv, egne ansatte og tredjemand, med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller
mangler, for hvilke ProTruck har ansvar og risiko. Herunder – men ikke udelukkende – bærer lejer ansvaret for skader
på ting, personer og materiel, som følge af overskridelse af vægtangivelser. Såfremt ProTruck måtte blive pålagt
ansvar over for tredjemand, er lejer forpligtet til at holde ProTruck skadesløs for ethvert ansvar, som går ud over det
lejer i henhold til nærværende korttidslejebetingelser kunne gøre gældende mod ProTruck, herunder
sagsomkostninger mv., svarende til de af ProTruck afholdte omkostninger.

6. Lejer friholder og er ansvarlig for enhver omkostning, som ProTruck måtte blive pålagt at betale til det offentlige
eller til tredjemand, som følge af lejers anvendelse af maskinen eller lejers undladelse af at indhente fornødne
offentlige eller private autorisationer, tilladelser og godkendelser.
7.

Lejer må ikke ændre på eller ombygge maskinen, herunder fjerne fastgørelser, konsoller m.m uden ProTrucks
skriftlige samtykke. Omforandring må alene udføres af ProTruck eller en af ProTruck anvist servicepartner.

8. Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af
maskinen, herunder kontrol af væskestand, opladning af batterier, løbende rengøring etc., således maskinen altid er
holdt i god og funktionsdygtig stand.
9. Service og reparationsarbejde må alene udføres af ProTruck eller en af ProTruck anvist servicepartner. Hvis ikke der
udtrykkeligt er andet anført i aftalen, er det lejer som skal afholde omkostninger ved alle service- og
reparationsopgaver.
10. Lejer betaler for gennemgang af maskinen ved aflevering, herunder evt. slutrengøring. Det er ikke tilladt at ryge i
førerkabiner – overtrædelse vil medføre fakturering af ekstra rengøring.
11. Lejer afholder alle udgifter til maskinens montering, demontering og drift, herunder smøring, olie, brændstof, el,
vand, mejsler, bor og lignende. Der må kun anvendes de af ProTruck foreskrevne smøremidler.
12. ProTruck kan til enhver tid forlange at besigtige maskinen med passende varsel. ProTruck kan overlade sådan besigtigelse til en særlig teknisk sagkyndig. Hvis der ved besigtigelsen påpeges beskadigelse eller lignende, skal lejer
straks efterkomme ProTrucks anvisninger herom.
§ 7. Transport, levering/afhentning og returnering af det lejede
1. Leverings- og afhentningsdato og tidspunkt aftales mellem lejer og ProTruck. Transportudgifter betales af lejer i
henhold til gældende takster eller tilbud. Leveringsstedet er i mangel af anden angivelse i aftalen lejers adresse.
2.

Afhentning kan også ske fra ProTrucks afdelinger efter nærmere aftale. Sker afhentning eller returnering af lejer,
lejers ansatte, en af lejer antaget selvstændig virkende vognmand eller anden, for hvem lejer har ansvaret eller med
hvem lejer har kontraheret om transporten og/eller læsning af det lejede, har lejer det fulde ansvar under
transporten og/eller læsningen. Dette gælder også ved flytning af maskinen.

3.

Ved afhentning eller levering skal lejer på forlangende fremvise nødvendig legitimation.

4.

Lejer eller en repræsentant for denne, skal være til stede på lejeadressen ved maskinens ankomst, så en evt.
instruktion kan gives.

5.

Det påhviler lejer at sikre, at materiel, last-, lang- og kranvogne kan arbejde ubesværet, og maskinen kan fremføres
på leveringsadressen af bæredygtige veje. Kørsel og montage skal kunne ske uden hindring af f.eks. parkerede biler,
luftledninger, andre entreprenørers materiel mv. Forhold omkring afspærringer, kørevej, plader, tilladelser hos
myndigheder og tilsyn m.m. er ProTruck uvedkommende. Spørgsmål og information til ovennævnte kan indhentes
ved kontakt til ProTruck.

6. Ventetid som følge af manglende iagttagelse af ovennævnte betingelser faktureres lejer udover aftalt leje og andre
omkostninger.
7.

Lejer kan ikke rejse krav af nogen art overfor ProTruck i anledning af forsinkelse.

8.

Lejer forpligter sig til at inspicere maskinen og reklamere straks over for ProTruck, såfremt maskinen ikke er i god
og funktionsdygtig stand eller som forudsat i aftalen.

9.

ProTruck er i hele aftalens løbetid berettiget til at udskifte maskinen med en tilsvarende eller bedre maskine med
minimum samme specifikationer, ydeevne og løbetid som den oprindeligt leverede maskine, og som således kan
udføre de samme opgaver, som maskinen der blev leveret først. Hvis ProTruck vælger at udskifte maskinen, sker
dette uden omkostninger for lejer.

10. Lejer er ved tilbagelevering forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det
er modtaget, bortset fra normal slitage.
11. Der betales for modtagekontrol. Eventuel rengøring, reparation eller manglende tilbehør, som følge af lejers
eventuelle misligholdelse, sker for lejers regning.
§ 8. Risikotillæg (forsikringsbetingelser)
1. Lejer er forpligtiget til under hele lejeperioden at betale risikotillæg for at holde maskinen forsikret. Risikotillægget
for
denne ydelse betales til ProTruck.
2.

Risikotillægget dækker forsikring mod brand, tyveri, hærværk og anden udefra kommende skade på maskinen, som
benyttes i Danmark. Forsikringsforpligtelsen ophører først ved afhentning/returnering af maskinen.

3.

Forsikringen er tegnet med en selvrisiko som anført nedenfor. Selvrisikoen skal altid betales af lejer, ligesom lejer
bærer risikoen for sådanne skader, som ikke er dækket af den tegnede forsikring.

4.

For at opnå forsikringsdækning skal ethvert tyveri og hærværk meldes til politiet indenfor 24 timer.

5.

Lejer er forpligtet til at oplyse journalnummer fra politianmeldelsen til ProTruck inden for ovenstående tidsrum.

Når risikotillæg (forsikring) er fravalgt i aftalen (selvforsikring)
6.

Hvis motoransvars-, kasko-, risikotillæg og all-risk forsikring er fravalgt i aftalen, anses lejer for værende selvforsikret.
Dette indebærer, at enhver skade på maskinen, som ikke kan anses for almindeligt slid og ælde, og der ikke er
fremkommet ved normal anvendelse af maskinen, faktureres lejer, uanset lejer selv har forsikret maskinen. Lejer må
selv søge refusion hos sit forsikringsselskab.

7.

ProTruck kan tillige fakturere lejer for maskinens værdi, i tilfælde af maskinens bortkomst ved brand, tyveri eller
lignende. Lejer har ansvaret for maskinen i hele lejeperioden, også selvom maskinen er overladt til en reparatør
foreslået eller anvist af ProTruck. Lejer bærer tillige risikoen for enhver bortkomst af maskinen, hvor maskinen er
indleveret til en reparatør eller et værksted – også selvom det er ProTruck, som har anvist reparatøren eller
værkstedet.

Betaling af risikotillægget
8.

Lejer betaler risikotillæg (forsikringspræmie). Tillægget udgør pt. 6,0% af bruttolejeprisen og angives særskilt på
ProTrucks faktura.

§ 9. Lejers øvrige ansvar for skader, som ikke er omfattet af risikotillægget, herunder ProTruck´s ansvarsbegrænsning
1. Skade på maskinen, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra lejers side, dennes medarbejderes side og/eller
skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra selvstændig virkende tredjemand, som er beskæftiget eller
antaget af lejer, er ikke omfattet af risikotillægget. Ved henstilling af maskinen skal der tages alle nødvendige
forholdsregler for at undgå unødig overlast og/eller skade på maskinen, herunder tyveri, hærværk m.m. Lejer bærer
ansvaret for skader, der ikke skyldes mangler fra ProTrucks side. Lejer er således ansvarlig for bl.a. skader på ting,
personer og materiel, som følge af f.eks. forkerte vægtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets
bæreevne, forkerte eller mangelfuld beskrivelse af forholdene på arbejdspladsen og adgangsvejen hertil, med
videre.
2. ProTruck kan ikke gøres ansvarlig over for lejer eller evt. tredjemand for driftstab, tidstab, avancetab, tab af goodwill
eller andre indirekte tab i forbindelse med aftalen, herunder direkte eller indirekte tab som følge af forsinkelse,

mangler eller nedbrud ved maskinen. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser
som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, nedbør, lav
temperatur, vind eller andet vejrlig.
3. Pålægges ProTruck trods bestemmelser i aftalen og nærværende korttidslejebetingelser ansvar over for lejer eller
tredjemand, kan et sådant ansvar maksimalt udgøre et beløb svarende til ydelsen for 1 måneds leje af maskinen.
4. Skader som følge af overlast, misligholdelse, forkert brug mv. af maskinen, erstattes af lejer til nypris.
5. Skade som skyldes oversvømmelse er ikke omfattet af risikotillægget.
6. Skader i form af eller som følge af graffiti og indbrud er ikke omfattet af risikotillægget.
7. Omkostninger til bjærgning og bortskaffelse og evt. levering af ny maskine er ikke omfattet af risikotillægget.
8. Skader, som opstår under transport af det lejede, udført af lejer, lejers ansatte, en af lejer antaget selvstændig
virkende vognmand eller anden, for hvem lejer har ansvaret eller med hvem lejer har kontraheret om transporten
og/eller læsning, er ikke omfattet af risikotillægget.
9. Hvis maskinen bugseres på pram eller i lastrum uden for havneområdet (uden for ydermolerne), eller når maskinen
ikke er forsvarligt fastgjort til prammen, er dette ikke omfattet af risikotillægget.
10. Materiel, der bliver beskadiget i forbindelse med maling, sandblæsning, betonsprøjtning, murerarbejde og lignende,
er ikke omfattet af risikotillægget.
11. Medmindre der er taget forbehold i form af ekstra rustbeskyttelse, fx coating m.v., må maskinen ikke anvendes i
nærhed af havvand pga. risiko for øget tæring.
§ 10. Selvrisiko
1. Lejer hæfter for skader på materiel lejet hos ProTruck med følgende selvrisiko pr. skade:
Produkter

Nyværdi (kr.)

Selvrisiko pr. skade (kr.) *

Maskiner og lifte

0 - 15.000

7.500

Maskiner og lifte

15.001 - 75.000

20.000

Maskiner og lifte

75.001 - 200.000

25.000

Maskiner og lifte

200.001 - 400.000

30.000

Maskiner og lifte

400.001 - 600.000

35.000

Maskiner og lifte

600.001 - 800.000

45.000

Maskiner og lifte

800.001 -

50.000

2. Såfremt en maskine, der er sikret med overvågningsudstyr, kommer til veje, betaler lejer kun halv selvrisiko.
3. * Beløbet er fastsat for år 2022 og indeksreguleres hvert år den 1. januar.
§ 11. Misligholdelse
1. Såfremt lejer misligholder sine forpligtelser i forhold til aftalen eller nærværende korttidslejebetingelser, kan
ProTruck uden varsel hæve aftalen, hjemtage det lejede og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter som
ProTruck måtte have afholdt, herunder men ikke begrænset til at lejer:

a. undlader at betale forfaldne lejeydelser eller andre skyldige beløb senest otte dage efter forfald samt udøver
modregning eller tilbageholdelse i betalingen,
b. går konkurs, og boet ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordring, indtræder i aftalen og stiller
fornøden sikkerhed,
c. træder i rekonstruktion og ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordring hertil med tilsynets
godkendelse, stiller fornøden sikkerhed for aftalens opfyldelse,
d. forsømmer at foretage driftsmæssig vedligeholdelse, herunder service, rengøring og behørig reparation af
maskinen,
e. nægter ProTruck adgang til at besigtige maskinen,
f.

fjerner maskinen fra den oplyste arbejdsplads,

g. anvender maskinen i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug eller i strid
med aftalen eller nærværende korttidslejebetingelser, eller undlader at indhente de fornødne offentlige
tilladelser,
h. misligholder anden aftale med ProTruck,
i.

misbruger maskinen, herunder uforsvarlig behandling, udlån eller anden overdragelse til tredjemand,
flytning eller anden disponering over maskinen, og

j.

ikke senere end syv dage efter anfordring, dokumenterer at maskinen er behørigt forsikret.

2. ProTruck er efter ophævelse af aftalen berettiget til uden varsel og for lejers regning at afhente maskinen.
3. ProTruck er endvidere berettiget til, udover forfaldne beløb, at kræve betaling af et kompensationsbeløb. Dette
opgøres som de samlede uforfaldne ydelser i den resterende del af aftaleperioden (restperioden) tilbagediskonteret
til nutidsværdi. Ved tilbagediskonteringen anvendes en rentesats, der ved fast ydelse svarer til den for ProTruck på
ophørstidspunktet opnåelige lånerente i restperioden + 3% p.a., og som ved variable ydelser svarer til den på
ophørstidspunktet fastsatte månedlige Ciborsats for et variabelt lån i restperioden + 3%. Kompensationsbeløbet
forfalder ved påkrav.
4. Eventuelle pantesikkerheder og deposita m.v. stillet af lejer tjener til sikkerhed for samtlige ProTrucks
tilgodehavender af enhver art hos lejer. ProTruck er berettiget til at modregne uforfaldne tilgodehavender af enhver
art i eventuelle beløb, der måtte tilkomme lejer.
§ 12. Mangler og produktansvar
1. Lejer har inden aftaleperiodens begyndelse valgt en maskine med de ønskede specifikationer og tilbehør m.v., og
har haft lejlighed til at foretage besigtigelse og afprøvning af maskinen. Lejer bærer derfor den fulde risiko for, at
maskinen med tilbehør og med hensyn til konstruktion, holdbarhed og øvrige egenskaber stedse svarer til lejers
formål og er i besiddelse af den forudsatte brugbarhed, og lejer kan derfor ikke over for ProTruck påberåbe sig
mangler ved maskinen, men er forpligtet til i enhver henseende at opfylde aftalen.
2.

Såfremt lejer ønsker at gøre mangelskrav eller andet gældende over for leverandør eller fabrikant af maskinen, kan
ProTruck fordre, at lejer efter bemyndigelse for egen regning selv foretager de fornødne retsskridt uden
omkostninger for ProTruck.

3.

ProTruck kan kun pålægges et produktansvar, hvor gældende lovgivning, herunder produktansvarsloven, tilsiger
dette.

§ 13. Miljøklausul
1. Lejer erklærer, at de til enhver tid gældende miljøbestemmelser, og eventuelle miljøgodkendelser gældende for
lejers virksomhed, iagttages af lejer, ligesom ændringer i lejers virksomheds miljøstatus vil blive meddelt ProTruck.

§ 14. Overdragelse
1. ProTruck har til enhver tid ret til helt eller delvis at overdrage sine rettigheder i henhold til aftalen og/eller maskinen
og/eller specialudstyret til tredjemand.
§ 15. Vagtordning
1. Har lejer behov for service udenfor ProTrucks normale åbningstid, henvises til døgntelefon 6966 3456 (vælg
døgnvagten). Et vagtudkald udenfor normal åbningstid, jf. åbningstider på www.protruck.dk, faktureres lejer særskilt
i henhold til aftalen (forbrugt tid beregnes inkl. transport fra/til ProTruck-medarbejderens hjem). Hertil kommer
omkostninger til servicevogn, diverse forbrugsmaterialer og miljøtillæg efter ProTrucks til enhver tid gældende
takster. Der gives ikke rabat på ydelserne i forbindelse med vagtudkald. Lejer faktureres som udgangspunkt ikke
ved problemer, der afhjælpes pr. telefon.
2.

Eventuelle transportomkostninger til eksterne vognmænd faktureres lejer, og der ydes ikke rabat på ovennævnte
priser.

§ 16. Behandling af personoplysninger
1. Som led i kundeforholdet behandler ProTruck en række personoplysninger om lejer med henblik på
kundeadministration, herunder levering af den bestilte vare/ydelse, fakturering, markedsføring m.fl. Behandlingen
sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, navnlig databeskyttelsesforordningen og
databeskyttelsesloven, og behandles i fuld fortrolighed og sikkerhed.
2.

ProTruck ”Privatlivspolitik”, som indeholder nærmere oplysninger om ProTrucks behandling af personoplysninger,
herunder lejers rettigheder i relation hertil, kan findes på hjemmesiden www.protruck.dk og kan læses her:
http://www.protruck.dk/firma/om-protruck/privatlivspolitik.

3.

Ved indgåelse af aftale med ProTruck og vedtagelse af nærværende korttidslejebetingelser, erklærer lejer at have
læst og forstået ProTrucks privatlivspolitik.

§ 17. Værneting og lovvalg
1. Krav, som udspringer af eller er opstået i forbindelse med aftalen, kan kun anlægges for retten i den retskreds, hvor
ProTruck har sit hovedforretningssted. Dansk ret finder anvendelse på enhver tvist mellem ProTruck og lejer.

