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Service- og vedlikeholdsforpliktelse i leasingforhold 
 

Leietaker: 
 

Eier/Leasingselskap: 
 

Leverandør: 
 

Denne avtalen om service- og vedlikeholdsforpliktelse er inngått mellom leasingselskap, leietaker og leverandør i et 
leasingforhold i tillegg til leasingavtale nummer_____________. Avtalen gjelder registreringsnummer: ______________   
 

*** 
1  FORMÅL 
  
Formålet med denne avtalen er å ivareta leasingobjektet gjennom leasingperioden, både av hensyn til bilens verdi og 
sikkerhet, men også sørge for at leietaker unngår å bli belastet for høy påkost ved utløpet av leasingperioden.  
 

2 LEIETAKERS FORPLIKTELSER 
  

2.1 Leietaker forplikter seg til å ha service/kontroll på bilen minimum 1 gang pr. år, dog senest ihht. foreskrevet 
serviceintervall. Service/kontrollen skal utføres av leverandør eller verksted godkjent av leverandør. 
Leverandør / eier har rett til å kalle inn bilen til service / kontroll. 

 

2.2 Leietaker forplikter seg til å etterse bilen ifølge bilens instruksjonsbok, serviceheftet og felles bransjenorm for 
unormal slitasje, som leietaker har mottatt. 

 

2.3 Det er forbudt å gjøre modifikasjoner av noen art på bilen, så som chiptuning, flytting av varevegg etc. 
   

2.4 Leietaker forplikter seg til straks å kontakte leverandør når en feil oppdages eller burde vært oppdaget. 
 

2.5 Leietaker forplikter seg til fortløpende å utbedre skader på bilen utover normal slitasje, ref. felles bransjenorm 
for unormal slitasje. Skal utføres av leverandør eller verksted godkjent av leverandør. 

 

2.6 Dersom leietaker ikke følger bestemmelsene i denne service- og vedlikeholdsforpliktelse kan: 
 

a) Leasingavtalen sies opp av eier. 
 

b) Kostnadene for utelatte servicer kreves dekket 
 

c) Garanti fra produsent falle helt eller delvis bort. Dersom en garanti faller bort på grunn av 
leiertakers manglende oppfølging av service- og vedlikeholdsforpliktelser, plikter leietaker å 
erstatte: 
1. Kostnadene for reparasjoner som garantien ellers ville dekke 

2. Bilens verdiforringelse i forhold til tilsvarende biler som har komplett servicehistorikk 

 

d) Leietaker gjøres ansvarlig i form av påkost ved unormal slitasje. 

e) Leietaker holdes i tillegg ansvarlig for annet dokumentert økonomisk tap som følge av at 
service- / kontrollintervallene ikke er overholdt.  

  
 

 
 

Sted/dato: __________________________ 
 
 

 
Leietaker:   Eier/Leasingselskap   Leverandør (restverdigarantist) 


