
AUTOCAMPER - CAMPINGVAN  

UDLEJNINGSPROGRAM 2023 

Wohnmobile-Harrislee by Camp Leasing GmbH 
Im Gewerbepark 8, 24955 Harrislee, Tyskland 

 
www.wohnmobile-harrislee.dk  -  info@wohnmobile-harrislee.dk  -       +45 77 77 12 13 

Åbnings der udlejning - Mandag l Torsdag  09:00 - 17:00 - Fredag 08:00 - 18:00 

Vores autocampere er alle er med: 

Fri KM - Markise - Bakkamera - Cykelsta v - TV 

Al d konkurrencedyg ge priser 



Kategori 1 - CampingVan 
En Campingvan er ideel l fri d og ferie. Med kombina onen af funk onalitet og plads er 
der basis for en perfekt feriepartner for enlige, for par, venner eller mindre familier.  

Kræver kun almindelig Kørekort (B). 

Priser fra Kr. 637,50 pr. dag 

Yderligere oplysninger om vores autocampere kan du finde på hjemmesiden:  

www.wohnmobile-harrislee.dk 

KATEGORI 1 - PRISER 
 

Standard pris (Min 4 dage) Kr.  975,00 pr. dag 
Leje i mere end 14 dage Kr.  862,50 pr. dag 
Leje i mere end 28 dage Kr.  750,00 pr. dag 
Leje i mere end 42 dage Kr.  637,50 pr. dag 

Leje i højsæsonen (Min 14 dage)  Kr. 1.050,00 pr. dag 

Tillæg for automatgear Kr. 75,- pr. dag 

Udlejningsgebyr  Kr. 1.050,00 pr. udlejning 

AUTOCAMPER - CAMPINGVAN  

Wohnmobile-Harrislee by Camp Leasing GmbH 
Im Gewerbepark 8, 24955 Harrislee, Tyskland 

 
www.wohnmobile-harrislee.dk  -  info@wohnmobile-harrislee.dk  -       +45 77 77 12 13 

Åbnings der udlejning - Mandag l Torsdag  09:00 - 17:00 - Fredag 08:00 - 18:00 



Yderligere oplysninger om vores autocampere kan du finde på hjemmesiden: www.wohnmobile-harrislee.dk 

KATEGORI 1 
AUTOCAMPER - CAMPINGVAN  

Roller Team - Livingstone K2 
Længde  5.41 M Selepladser  2 
Bredde  2.55 M Sovepladser 2 
Høje    2.65 M Manuelt Gear/Diesel 

1 x Dobbeltseng på tværs, Cykelholder l 2 cykler 
(Max 35 kg), Smart-TV med DVBT-2 antenne,  
Bakkamera, Solceller, Markise. 
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Roller Team - Livingstone Duo 
Længde  6.36 M Selepladser  4 
Bredde  2.55 M Sovepladser 2 
Høje    2.65 M Manuelt Gear/Diesel 

Enkelt/Dobbeltseng på langs, Cykelholder l 2 
cykler (Max 35 kg), Smart-TV med DVBT-2         
antenne, Bakkamera, Solceller, Markise. 

Roller Team - Livingstone 5 
Længde  5.99 M Selepladser  4 
Bredde  2.55 M Sovepladser 4 
Høje    2.65 M Manuelt Gear/Diesel 

2 x Dobbeltseng på tværs, Cykelholder l 2 cykler 
(Max 35 kg), Smart-TV med DVBT-2 antenne,  
Bakkamera, Solceller, Markise. 

 

Livingstone Duo kan lejes med Automatgear for et llæg på Kr. 75,- pr dag 



Yderligere oplysninger om vores autocampere kan du finde på hjemmesiden: www.wohnmobile-harrislee.dk 

KATEGORI 1 
AUTOCAMPER - CAMPINGVAN  
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Mooveo  - Van 60 EB 
Længde  5.99 M Selepladser  2 
Bredde  2.55 M Sovepladser 2 
Høje    2.60 M Manuelt Gear/Diesel 

Enkeltsenge på langs, Cykelholder l 2 cykler 
(Max 35 kg), Fjernsyn med SAT-anlæg,  
Bakkamera, Solceller, Markise. 

 

Mooveo  - Van 63 EB 
Længde  6.36 M Selepladser  4 
Bredde  2.55 M Sovepladser 2 
Høje    2.60 M Manuelt Gear/Diesel 

Enkeltsenge på langs, Cykelholder l 2 cykler 
(Max 35 kg), Fjernsyn med SAT-anlæg,  
Bakkamera, Solceller, Markise. 

 

Bürstner  - Campeo 600 
Længde  5.99 M Selepladser  4 
Bredde  2.55 M Sovepladser 2 
Høje    2.75 M Manuelt Gear/Diesel 

Dobbeltseng på tværs, Cykelholder l 2 cykler 
(Max 35 kg), Fjernsyn med DVBT-2 antenne 
Bakkamera, Markise. 

 



Kategori 2 - Delintegreret 
Delintegrerede autocampere er den kompakte og moderne løsning l både par og  
familier. Med en ekstra seng der kan sænkes e er behov er der god plads l alle.  
Kræver kun almindelig Kørekort (B). 

Priser fra Kr. 712,50 pr. dag 

Yderligere oplysninger om vores autocampere kan du finde på hjemmesiden:  

www.wohnmobile-harrislee.dk 

KATEGORI 2 - PRISER 
 

Standard pris (Min 4 dage) Kr.  1.050,00 pr. dag 
Leje i mere end 14 dage Kr.  937,50 pr. dag 
Leje i mere end 28 dage Kr.  825,00 pr. dag 
Leje i mere end 42 dage Kr.  712,50 pr. dag 

Leje i højsæsonen (Min 14 dage)  Kr. 1.125,- pr. dag 

Tillæg for automatgear Kr. 75,- pr. dag 

Udlejningsgebyr  Kr. 1.050,00 pr. udlejning 
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Yderligere oplysninger om vores autocampere kan du finde på hjemmesiden: www.wohnmobile-harrislee.dk 

KATEGORI 2 
AUTOCAMPER - CAMPINGVAN  

Roller Team - Kronos/Zefiro 283 
Længde  6.99 M Selepladser  4 
Bredde  2.80 M Sovepladser 2+2 
Høje    2.95 M Manuelt Gear/Diesel 

2 x Enkeltseng på langs, 1 x Hæve-sænke seng på 
tværs, Cykelholder l 4 cykler (Max 50 kg), Fjern-
syn med SAT-anlæg, Bakkamera, Solceller,  
Markise, 2 x Isofix. 

Roller Team - Kronos/Zefiro 285 
Længde  6.99 M Selepladser  4 
Bredde  2.80M Sovepladser 2+2 
Høje    2.95 M Manuelt Gear/Diesel 

2 x Enkeltseng på langs, 1 x Hæve-sænke seng på 
tværs, Cykelholder l 4 cykler (Max 50 kg, Fjern-
syn med SAT-anlæg, Bakkamera, Solceller,  
Markise, 2 x Isofix. 

Kronos/Zefiro 285 kan lejes med Automatgear for et llæg på Kr. 75,- pr dag 
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Mooveo - TEI 70 DH 
Længde  6.99 M Selepladser  4 
Bredde  2.80 M Sovepladser 2 
Høje    2.93 M Manuelt Gear/Diesel 

1 x Hæve-sænke seng på tværs, Cykelholder l 4 
cykler (Max 50 kg), Fjernsyn med SAT-anlæg,  
Bakkamera, Solceller, Markise, 2 x Isofix. 

Mooveo TEI 70 DH kan lejes med Automatgear for et llæg på Kr. 75,- pr dag 



Yderligere oplysninger om vores autocampere kan du finde på hjemmesiden: www.wohnmobile-harrislee.dk 

KATEGORI 2 
AUTOCAMPER - CAMPINGVAN  

Mooveo - TEI 70 EBH 
Længde  6.99 M Selepladser  4 
Bredde  2.80 M Sovepladser 2+2 
Høje    2.93 M Manuelt Gear/Diesel 

2 x Enkeltseng på langs, 1 x Hæve-sænke seng på 
tværs, Cykelholder l 4 cykler (Max 50 kg), Fjern-
syn/SAT-anlæg, Bakkamera, Solceller, Markise, 2 
x Isofix. 

Wohnmobile-Harrislee by Camp Leasing GmbH 
Im Gewerbepark 8, 24955 Harrislee, Tyskland 
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Stor RABAT ved lang dsleje 
Betydelige besparelser på lejeperiode over 6 uger i lavsæsonen.  

F.eks.:  

Rabat på min. Kr. 14.175,- på en lejeperiode på mere end 42 dage 

Roller Team - Zefiro 287 
Længde  7.45 M Selepladser  4 
Bredde  2.80 M Sovepladser 2+2 
Høje    2.95 M Manuelt Gear/Diesel 

2 x Enkeltseng på langs, 1 x Hæve-sænke seng på 
tværs, Cykelholder l 4 cykler (Max 50 kg), Fjern-
syn med SAT-anlæg, Bakkamera, Solceller,  
Markise, 2 x Isofix. 

Zefiro 287 kan lejes med Automatgear for et llæg på Kr. 75,- pr dag 

Mooveo TEI 70 EBH kan lejes med Automatgear for et llæg på Kr. 75,- pr dag 



Kategori 3 - Alkove Model 
Den klassiske „Alkove-model“ med ekstra sovepladser over førerhuset.  
„Alkoven-modellen” giver soveplads op l 6 personer. 
Kræver kun almindelig Kørekort (B). 

Priser fra Kr. 787,50 pr. dag 

Yderligere oplysninger om vores autocampere kan du finde på hjemmesiden:  

www.wohnmobile-harrislee.dk 

KATEGORI 3 - PRISER 
 

Standard pris (Min 4 dage) Kr.  1.125,00 pr. dag 
Leje i mere end 14 dage Kr.  1.012,50 pr. dag 
Leje i mere end 28 dage Kr.  900,00 pr. dag 
Leje i mere end 42 dage Kr.  787,50 pr. dag 

Leje i højsæsonen (Min 14 dage)  Kr. 1.200,- pr. dag 

Tillæg for automatgear Kr. 75,- pr. dag 

Udlejningsgebyr  Kr. 1.050,00 pr. udlejning 
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Stor RABAT ved køb  
Er det at køre autocamper blevet det helt rig ge for dig? 

Kunne du tænke dig at købe en af vores næsten nye udlejningscampere ? 
 

Hos Wohnmobile Harrislee by Camp Leasing finder du et stort udvalg af brugte campere l salg og  
leasing. En betydelig del af udlejningscamperne er fra sæsonstart helt nye vogne, der så køre ca. et 
halvt år fra april l oktober men er l salg eller flexleasing med levering e er nærmere a ale.  

www.wohnmobile-harrislee.dk 
 

Spørgsmål sendes l: info@wohnmobile-harrislee.de 

KATEGORI 3 
AUTOCAMPER - CAMPINGVAN  
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Roller Team - Kronos 279M 
Længde  6.99 M Selepladser  6 
Bredde  2.80 M Sovepladser 2+2+2 
Høje    3.20 M Manuelt Gear/Diesel 

2 x Etageseng på tværs, 1 x Dobbeltseng på 
tværs, 1 x seng i siddegruppen, Cykelholder l 4 
cykler (Max 50 kg), Fjernsyn med SAT-anlæg,  
Bakkamera, Solceller, Markise, 2 x Isofix. 

Kronos 279M kan lejes med Automatgear for et llæg på Kr. 75,- pr dag 



VÆR AT VIDE OM UDLEJNING 2023 
Sæson fordeling samt udleverings- og afleverings der 

 

Højsæson  

· Vores højsæson er i Juni, Juli og August 

· I højsæsonen er udlejningsperioden minimum 14 dage / 2 uger 

· Udlevering fredag mellem 13:00 - 17:00* og aflevering fredag mellem 08:00 - 10:00 ** 
 

Lavsæson 

· Vore lavsæson er i April, Maj og i September, Oktober 

· I lavsæsonen er udlejningsperioden minimum 4 dage *** 

· Udlevering mandag l fredag mellem 13:00 - 16:00* og aflevering mandag l fredag mellem 09:00 - 10:00 ** 
  

 
 *  For at undgå vente d ldeles hver udlejning, umiddelbart før afrejse et bestemt dspunkt for a entning. 
 **  Udleverings-/Afleveringsdag tæller som 1 dag.  Se lejebe ngelser for omkostninger i forbindelse med for sen aflevering. 
 ***  Hvis det valgte antal dage falder med en aflevering i weekenden forlænges antallet af dage l aflevering mandag morgen. 
 

 
Udlejningsgebyr  

 
 Der opkræves et udlejningsgebyr på Kr. 1.050,-. De e udlejningsgebyr dækker klargøring af autocamperen, 
 udvendig vask før og e er, udlevering med introduk on, 1 gasflaske, adapterkabel, toilet lbehør. 

 
Depositum 

 
I forbindelse med booking betales via bankoverførsel et depositum på Kr. 7.500,-. De e depositum er ikke 
en del af lejen og lbagebetales ca. 45 dage e er aflevering af autocamperen. 
Eventuelle skader, vejgebyrer og bøder fratrækkes inden resten lbagebetales (Se lejebe ngelserne). 

 
Selvrisiko 

 
 Selvrisiko på den lovplig ge forsikring af autocamperen er på  Kr. 7.500,- pr. skade. (Se lejebe ngelserne) 

Yderligere oplysninger om vores autocampere kan du finde på hjemmesiden: www.wohnmobile-harrislee.dk 
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VÆR AT VIDE OM UDLEJNING 2023 
Udstyr der er med som standard i vores udlejningscampere 

Yderligere oplysninger om vores autocampere kan du finde på hjemmesiden: www.wohnmobile-harrislee.dk 

· Advarselstrekant og advarselsveste 

· Aqua Kem Blue (Toiletvæske) 

· 1 CEE-adapterkabler på 1,5 meter  

· 1 CEE forlængerkabel på 15 meter 

· Cykelholder 

· Fartpilot 

· 1 gasflaske 

· Klimaanlæg i bildelen 

· Håndkost og fejebakke 

· Lovplig g forsikring 

· Markise og materialer l fastholdelse af markise 

· Niveaukiler l parkering 

· 1 spand  

· 1 vandslange (ca. 4-5 meter) 

· Fuld vandtank  

· Fuld dieseltank (Skal fyldes igen af lejer) 

AUTOCAMPER - CAMPINGVAN  
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VÆR AT VIDE OM UDLEJNING 2023 

Yderligere oplysninger om vores autocampere kan du finde på hjemmesiden: www.wohnmobile-harrislee.dk 

Ekstrapakker der kan  bes lles 

· Kopper, tallerkner, bes k 

· Æggebægre 

· Skærebræ er og bordskåner 

· Skål og målebægre 

· Grydelapper og dækservie er 

· Køkkenkniv, brødkniv, skrællekniv og saks 

· Gryder, pande og kogebes k 

· Glas (Kunststof) 

· Kaffekande, kaffefiltertragt  

 Pris pr. udlejning Kr. 225,- 

 SERVICE TIL 4 PERSONER 

 OUTDOOR 

· Tilkøb af slutrengøring  
 

 Pris pr. udlejning Kr. 1.125,- 

 RENGØRING 

· Det er lladt at medbringe hunde i vores autocampere 
mod et gebyr for ekstra rengøring. 

  

 Pris pr. udlejning Kr. 1.125,- 

 TAG HUNDEN MED 

AUTOCAMPER - CAMPINGVAN  
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 EKSEMPEL - Indholdet kan variere  

· Camping Bord og stole 
 

 Pris pr. udlejning Kr. 187,50 
 
· Udendørskogeplade - Til enten EL eller Gas/Inkl. 1 Gas-

patron. (Begrænset antal) 
 

 Pris pr. udlejning Kr. 187,50 

 EKSEMPELER - Modellerne kan variere  



VÆR AT VIDE OM AT LEJE EN AUTOCAMPER 
Er der autohjælp ? 
 
Ja! - Alle vores udlejningsbiler er så nye at der er direkte hjælp at hente hos producenterne af selve biledelen. Dvs. hvis der 
opstår et problem med selve køretøjet (Motor, dæk osv.) så kan man få hjælp på følgende numre: 
 
 Citroën: +49 0800-5456 060 
 Fiat:  +49 00800 3428 1111 
 Ford:  +49 0221 9999 2999 
 
 
Har udlejer egen hotline ? 
 
Nej! - Det har vi desværre ikke. Vi står selvfølgelig al d klar l at hjælpe inden for vores normale åbnings der, som er mandag 

l fredag mellem 08:00 - 17:00. 
 
 
Kan man bruge markisen i alt slags vejr ? 
 
Nej! - Markisen er kun l besky else mod solen og må ikke bruges i selv det mindste blæsevejr. Den må heller ikke under no-
gen omstændigheder e erlades kørt ud om na en. 
VÆR OPMÆRKSOM PÅ: En repara on eller udski ning af markisen er ikke dækket af forsikringen og skal betales separat. Det 
koster ca. Kr. 12-13.000,- at ski e en markise, hvis der ikke er sket skader på selve camperen . 
 
 
Kan man risikere at camperen låser dørene af sig selv ? 
 
JA! - Nogle af vores autocampere er således indre et at de via centrallåsen låser alle døre e er en vis d. Det er derfor meget 
vig gt at man husker at have nøglen på sig når man opholder sig uden for autocamperen. 
(Vi refunderer ikke en låsesmed) 
 
 
Hvis der opstår tekniske problemer med camperen - Hvad så ? 
 
I lfælde af tekniske problemer skal disse meddeles l udlejer. I de fleste lfælde vil i blive opfordret l at opsøge et værksted 
i nærheden (Alle campere nye og er dækket af fabriksgaran er) Vær opmærksom på at udlejer ikke har mulighed for at være 
behjælpelig med at finde et værksted. 
 
Hvis køleskab eller varmen ikke fungere rig gt kan det være en god idé at kikke ind forbi hjemmesiden www.wohnmobile-
harrislee.de/da/udlejning/hvordan-var-det-nu-det-var/ her findes der forskellige videoer der giver en forklaring på de fleste 
problemer. 
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VÆR AT VIDE OM AT LEJE EN AUTOCAMPER 
Hvad skal man være opmærksom på inden man køre ? 
 
Der er flere ng man skal  sikre sig inden man køre videre e er et ophold. Det er bl.a. meget vig gt at man husker: 
 
 - At alle vinduer og luger er lukket forsvarligt. 
 - At et evt. strømkabel ikke er lslu et. 
 - Et evt. Sat-anlæg skal være kørt ned på plads. 
 - Alle skabe og skuffer er lukket forsvarligt. 
 - At WC’et er lukket. 
 
Kan man parkere ude i nature (Uden for etablerede pladser) ? 
 
Ja! - Hvis det er lladt i det pågældende land (Søg evt. info på Google) 
Vær dog opmærksom på at der ikke er strøm l køleskab eller anden elektronisk udstyr l at stå i længere d. (Kategori 1 cam-
pere har ikke køleskab der kan køre på gas, så her er det vig gt at man har en strøm lslutning) 
Der er heller ikke strøm i de normale s kkontakter i camperen når der ikke er lslu et strøm direkte l camperen. 
 
 
Må man køre i venstre side af vejen hvis der er vejarbejde ? 
 
Nej! - I forbindelse med vejarbejde skal man al d holde l højre. Det skyldes at camperen o est er for bred (Spejlene) l at 
have plads i den venstre side.  
 
 
Hvor kan man tanke op inden man aflevere camperen ? 
 
Da camperen skal være tanket helt op når man afleverer den, med både diesel og AdBlue, er den bedste mulighed at køre for-
bi (Husk bilag).  
    Wiking (Ved Pötzsch grænsehandel) 
   Industriweg 40 
   24955 Harrislee 
 
Hvor kan man rengøre camperen inden man aflevere ? 
 
Da camperen skal være rengjort når man aflevere den, er den bedste mulighed at køre forbi/overna e ved  
    
   Wohnmobilstellplatz CITTI-PARK Flensburg 
   Lilienthalstraße 6 
   24941, Flensburg 
 
Hvad hvis man bliver i tvivl om et eller andet ? 
 
Hvis der opstår et spørgsmål eller et problem forsøger vi selvfølgelig al d at være klar l at hjælpe. Vores udlejningsafdeling 
træffes i vores åbnings d på: 
    
 Hajo Nissen +45 41 21 20 21  eller   Chris an Kubon +45 41 21 22 54 
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AUTOCAMPER - CAMPINGVAN 

Lejebe ngelser 
 
 
 
Følgende be ngelser er gældende for leje af en autocamper hos Wohnmobile-Harrislee by Camp leasing GmbH. 
 
 
 
Startgebyr 
For hver udlejning opkræves et standard servicegebyr/startgebyr på Kr. 1.050,-. De e dækker 
bl.a. levering af køretøjet i dri sklar lstand samt en udførlig introduk on l køretøjet.  
Desuden dækker servicegebyret, 1 gasflaske, adapterkabel og udvendig vask af køretøjet.  
 
Frie kilometer 
For alle udlejningskøretøjer gælder det, at der ikke nogen kilometerbegrænsning. 
 
Kørsel i Danmark 
Til alle med bopæl i Danmark: Autocamperen er indregistreret i Tyskland. Lejeren er desuden blevet gjort bekendt med, at han ikke må rejse 
ind i Danmark uden en aktuel transi lladelse. Alle udgi er/bøder, som skyldes ulovlig kørsel med køretøjet i Danmark, er lejerens ansvar og 
skal betales af denne. 
 
Parkeringsplads 
Der er mulighed for at parkere køretøjet gra s på Wohnmobile-Harrislee by Camp Leasing GmbHs område i Harrislee, når du holder ferie i 
autocamperen.  
 
Reserverings- og betalingsbe ngelser 
Reserveringer er kun bindende med en skri lig lejea ale (inkl. lejerens underskri ) fra udlejeren og e er lejerens betaling af depositum. 
Med den skri lige reserveringsbekræ else har lejeren krav på en autocamper i den bes lte kategori. (Se også afsni et om Erstatningskøre-
tøj) 
E er modtagelse af den skri lige lejea ale skal der straks betales et depositum på Kr. 7.500,-. De e depositum lbagebetales e er ca. 45 
dage e er behørig aflevering af autocamperen. Hvis der konstateres skader ved aflevering, skal man påregne en længere lbagebetalings d. 
Den resterende lejepris skal betales, så snart lejeren modtager regningen fra udlejeren.  
 
Betaling og betalingsbe ngelser 
Lejeprisen udgør al d den a alte pris i den indgåede lejekontrakt. Brændstofudgi er, vej-, parkerings, camping-, standsnings- samt kørsels-
gebyrer påhviler lejeren. Fartbøder og andre strafgebyrer faktureres videre l lejer med llæg af et administra onsgebyr på Kr. 292,50. Leje-
køretøjet skal lbageleveres med fuld tank; ellers skal der betales for optankningen l den aktuelle brændstofpris + et gebyr på Kr. 100,-.  
 
Overtagelsesdagen og afleveringsdagen regnes som lejedage, hvis køretøjet afleveres re digt på det a alte dspunkt. 
 
Forsikring 
 Den fulde kaskoforsikring samt autohjælp i ind- og udland er indeholdt i lejeprisen. Der skal betales en selvrisiko i forbindelse med alle kasko
-skader, ansvarsforsikrings-skader, parkeringsskader, stenslag på forruden, trafik skader eller andre skader på køretøjets karosseri med et 
beløb på Kr. 7.500,- pr. skade.  
Forsikringen ("det grønne kort") gælder inden for Europas geografiske grænser og i største delen af de ikke-europæiske områder, som hører 

l EU gyldighedsområdet. Indrejse i følgende lande kræver en forespørgsel hos forsikringsselskabet: 
Albanien, Andorra, Bosnien-Herzegovina, Hviderusland, Israel, Iran, Marokko, Moldova, F.Y.R.O.M (Makedonien), Montenegro, Rusland, 
Serbien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine. Henvend dig venligst l Wohnmobile-Harrislee by Camp Leasing GmbH i denne forbindelse.  
Den ekstra forsikring, som kræves l de ovennævnte lande, er l dels forbundet med merudgi er, som a oldes af lejeren.  
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Lejebe ngelser 
Tilbagekaldelse og ændring af bes lling 
 Vi gør opmærksom på, at en generel lovbestemt ret l lbagekaldelse af lejekontrakter ikke er fastsat. Udlejeren giver lejeren en kontrakt-
mæssig ret l lbagekaldelse i et omfang, som beskrives i det e erfølgende, som ved en bindende reservering indeholder følgende a es l-
lingsgebyrer: 
 

· Ind l 60 dage før påbegyndelse af udlejningen lbageholdes 50 % af depositummet som sagsbehandlingsgebyr.  

· Fra 59 l 30 dage før påbegyndelse af udlejningen lbageholdes hele depositummet som sagsbehandlingsgebyr.  

· Ved en a es lling e er 29 dage før påbegyndelse af udlejningen lbageholdes hele depositummet som sagsbehandlingsgebyr.  
 Derudover lbageholdes 50 % af lejen i den planlagte periode , hvis køretøjet ikke kan genudlejes i de e dsrum.  

· Det er muligt at udskyde lejea alen l den e erfølgende sæson (Maksimalt 1 gang). De e kan ske på iden ske vilkår og uden yderli-
gere omkostninger for lejer. Der gøres dog opmærksom på at i et sådan lfælde vil ovennævnte bestemmelser for annullering af 
a alen bor alder og ersta es af følgende regelsæt.  

 Ved annullering af en a ale der er overført fra en dligere sæson, lbageholdes hele depositummet som sagsbehandlingsgebyr. Der
 udover faktureres 50 % af lejen for den planlagte periode. En annullering skal i øvrigt ske senest 60 dage før den planlagte periodes 
 start ellers er en annullering ikke mulig.  
 

Udlevering og aflevering af køretøj 
 Køretøjet skal a entes og afleveres inden for den a alte dsfrist (med overholdelse af klokkeslæ et!) på den i kontrakten nævnte autocam-
persta on i Im Gewerbepark 8, 24955 Harrislee. Ved udlevering skal et gyldigt, originalt iden tetskort og kørekort fremvises. Før udleverin-
gen er der en udførlig introduk on l køretøjet. Lejeren er, sammen med udlejeren eller udlejningsstedet, forpligtet l at undersøge om 
lejekøretøjet er skadefrit, at brændstofopfyldningen og andre fyldnings lstande er angivet korrekt, at rengøringen er som oplyst, og at der er 

lbehør og miljø mærkater l stede. De skader, manglende dele, lsmudsninger og u lstrækkelige fyldnings lstande, som lejeren påpeger, 
skal meddeles udlejningsstedet, og udlejningsstedet skal skrive disse på fejl- og mangellisten.  
Forsinkelser og udgi er i forbindelse med overdragelsen, som forårsages af lejeren, a oldes af lejeren. 
Lejeren forpligter sig l at lbagelevere køretøjet på det dspunkt som er a alt i kontrakten, indvendigt rengjort og i protokolleret lstand 
(i . fejl- og mangellisten) på det udlejningssted, som er a alt i kontrakten.  
Hvis køretøjet ikke er indvendigt rengjort eller u lstrækkeligt rengjort, udregnes de fak ske  rengøringsudgi er, hvor minimumbetalingen i 
følge kontrakten udgør 2 mer á Kr. 562,50 pr. me. Hvis toile et ikke er tømt og/eller rengjort, betales et gebyr på Kr. 900,-. 
Beskadigede eller manglende genstande ersta es af lejeren. 
En forlængelse af den a alte lejeperiode er kun mulig med en udtrykkelig skri lig lladelse fra udlejeren. Re en l at anvende udlejningskø-
retøjet omfa er kun den a alte anvendelsesperiode. En fortsat anvendelse e er lejeperiodens udløb fører, også uden udtrykkelig indsigelse 
fra udlejeren, medfører grundlæggende ikke en forlængelse af lejekontrakten.  
Bestemmelsen i § 545 BGB (den tyske civilret) er ikke gældende her. 
Aflevering af køretøjet før lejeperiodens udløb medfører ikke en nedsæ else af den a alte leje. Hvis lejeren ikke overholder sin afleverings-
pligt, selv e er en yderligere udtrykkelig anmodning om aflevering, eller hvis udlejeren ikke kan komme i kontakt med lejeren, vil udlejeren 
poli anmelde sagen. Lejeren skal a olde alle udgi er i denne forbindelse.  
 
Førerens mindste alder, Kørekort 
Føreren skal være over 21 år og skal i mindst et år have ha  et kørekort, som er gyldigt i Tyskland, l den pågældende vognklasse. Lejeren 
skal sørge for, at alle personer som kører udlejningskøretøjet, opfylder de ovennævnte be ngelser. Fremvisning af lejerens og/eller førerens 
kørekort ved udlejning og/eller på a entnings dspunktet er en forudsætning for udlevering af udlejningskøretøjet. Hvis kørekortet ikke kan 
fremvises på det a alte a entnings dspunkt, har udlejeren ret l at annullere kontrakten. 
 
Erstatningskøretøj 
Wohnmobile-Harrislee by Camp Leasing GmbH forbeholder sig grundlæggende ret l at ændre model, udstyr, priser, beskrivelser og tager 
forbehold for skrivefejl. Hvis et køretøj i den bes lte kategori ikke kan leveres på a entnings dspunktet, forbeholder udlejeren sig ret l at 
levere et køretøj, som er sammenligneligt mht. størrelse og udstyr. Lejeren får ingen ekstra udgi er i denne forbindelse. Eventuelle større 
ekstraudgi er, som køre- eller vejafgi er og dri sudgi er a oldes af lejeren.  
Hvis lejeren accepterer et lgængeligt erstatningskøretøj i en mindre kategori, betaler udlejeren prisforskellen mellem de to kategorier.  
Hvis begivenheder der ligger uden for udlejers indflydelse ( Skadet eller ødelagte autocampere)  indtræffer i så stort et antal at udlejer ikke 
har yderligere autocampere l sin rådighed, forbeholder udlejer sig ret l at annullere a aler og refundere lejers depositum samt leje.  
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Lejebe ngelser 
 

I absolut yderst sjælende lfælde kan der opstår tekniske problemer med selve camperen (Bildelen) at de ikke kan løses af et værksted i nær-
heden. I et sådan lfælde er der ingen anden mulighed end at koordinere med udlejer hvordan camperen returneres l Harrislee. Da et så-
dan lfælde er uden for udlejers indflydelse ydes der ingen refusion og ldeles ikke en erstatningscamper. 
 
Hvordan man forholder sig ved ulykker eller skader 
Lejeren / føreren skal e er en ulykke eller ved en brand-, tyveri-, vildtskade eller andre skader straks ringe e er poli et og underre e udleje-
ren. Lejeren / føreren må ikke forlade ulykkesstedet før han har opfyldt sin pligt l at medvirke l opklaring af hændelsen og har forklaret 
kendsgerningerne i henhold l lovgivningen. Det strafferetligt sank onerede forbud mod at erne sig fra ulykkesstedet, i henhold l § 142 i 
den tyske straffelov, skal overholdes. Hvis poli et nægter at optage rapport, skal lejeren kunne bevise de e over for udlejeren. De e gælder 
også ved selvforskyldte ulykker uden medvirken af tredjepart. Lejeren skal straks give udlejeren skri lig besked om alle ulykkens detaljer 
eller resulterende skader, også ved meget små skader, og skal dokumentere skaderne med fotos. Ulykke-/skaderapporten skal især indehol-
de navn og adresse på de involverede personer og eventuelle vidner, samt numrene på de involverede køretøjers nummerplader. Krav om 
skadeserstatning fra andre involverede i ulykken må ikke anerkendes. Andre skader eller særlige hændelser, som opstår i forbindelse med 
køretøjet, skal straks meddeles udlejeren, senest ved aflevering af køretøjet. 
 
Selvforskyldte skader 
Kaskoforsikringen dækker kun skader på køretøjets karosseri. Evt. skader på møbler eller andet inventar inkl. skader på installa oner dækkes 
ikke af forsikringen og skal derfor betales af lejeren ved aflevering af køretøjet. Fejlag g optankning af dieselolie i ferskvandstanken medfø-
rer en fuldstændig udski ning af vandtank, varmtvandsbeholder og samtlige slanger. Udski ningen dækkes ikke af forsikringen, og hele ud-
gi en skal derfor betales af lejeren. En sådan skade beløber sig l ca. Kr. 30.000,-. Skader, som opstår pga. forkert betjening af køretøjet eller 
forkert betjening af installa oner i autocamperen, dækkes heller ikke af forsikringen og skal dækkes af lejeren i fuldt omfang. Man skal være 
opmærksom på, at selvrisikoforsikringen heller ikke dækker i ovennævnte lfælde.  
 
Udlejerens ansvar 
Udlejeren hæ er for alle skader, såfremt køretøjet er dækket i henhold l den forsikring, som er tegnet for køretøjet. Udlejeren hæ er ikke 
for genstande og andet, som er blevet e erladt / glemt ved aflevering af udlejningskøretøjet. 
 
Lejerens ansvar 
Lejeren hæ er over for udlejeren for skader på køretøjet, mistet køretøj og derudover tab for udlejeren på grund af manglende overholdelse 
af kontrak orpligtelser, såfremt lejeren hæ er for tabene, sker det i henhold l følgende bestemmelser: 
Ved mindre uagtsomhed hæ er lejeren i den a alte anvendelsesperiode udelukkende op l den selvrisiko, som er a alt i kontrakten pr. 
skade lfælde, såfremt disse be ngelser ikke lsiger en mere vidtgående hæ else.  
Hvis lejeren afleverer køretøjet for sent, hæ er han fra forsinkelsens begyndelse med Kr. 1.500,- pr. påbegyndt me. Hvis der påbegyndes en 
tredje me hæ er lejeren for et erstatningskøretøj l den e erfølgende lejer. De e omfa er den fulde pris for den e erfølgende lejers leje-
udgi er i hele udlejningsperiodens varighed. 
Hæ elsesbegrænsningerne i den kontraktligt a ale selvrisiko gælder ikke for tab, som forårsages af lejeren. I de e lfælde hæ er lejeren for 
hele beløbet. I det lfælde at lejeren forvolder skaden gro  uagtsomt i den a alte anvendelsesperiode, hæ er lejeren over for udlejeren i et 
omfang, som svarer l forseelsens grovhed op l prisen for den samlede skade. Ligeledes gælder hæ elsesbegrænsningerne i den kontrakt-
ligt a alte selvrisiko ikke, såfremt lejeren med forsæt overtræder de kontraktmæssige forpligtelser (førerens minimumalder), (a entning og 
aflevering af køretøjet), (forpligtelser), (adfærd ved ulykker eller skader). I disse lfælde hæ er lejeren i fuldt omfang for de skader, som han 
har forvoldt. Bevisbyrden for at der ikke er tale om grov uagtsomhed bæres af lejeren. Lejeren forpligter sig l at fritage udlejeren fuldstæn-
digt for hæ else for alle betalingsplig ge gebyrer i udlejningskøretøjets anvendelsesperiode, gebyrer, afgi er, bøder, strafgebyrer og andre 
udgi er, som han skal betale. Indgående beskeder om udgi er etc. bliver videresendt l lejeren sammen med opkrævning af et administra -
onsgebyr. Ved beny else af betalingsplig ge veje skal lejeren sørge for re dig og fuldstændig betaling af vejafgi en. Så længe spørgsmålet 
om skyld er ua laret, har udlejeren ret l at lbageholde depositummet. Lejeren hæ er for skader på køretøjet eller tredjepart forårsaget af 
medbragte dyr i henhold l lovens bestemmelser. 
Flere lejere hæ er solidarisk. 

Der gøres opmærksom på at al transport og af-og på-montering af cykler, på det på køretøjet monterede cykelsta v, er på eget ansvar. 
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Lejebe ngelser 
 

Kontraktgenstand 
Ved indgåelse af lejekontrakten får lejeren ret l at anvende køretøjet i den a alte periode i henhold l be ngelserne i kontrakten. Kontrak-
tens genstand er udelukkende leje af en autocamper. Lejeren gennemfører selv sin tur og bruger køretøjet på eget ansvar. 
Ved henholdsvis a entning og aflevering af køretøjet skal fejl- og mangellisten al d udfyldes fuldstændigt og underskrives. Disse lister er en 
del af lejekontrakten.  

Lejerens forpligtelser 
Udlejningskøretøjet skal behandles skånsomt og korrekt ( l de e hører især kontrol af olie- og vandstand samt dæktryk og anvendelse af det 
rig ge brændstof), den skal betjenes hensigtsmæssigt og e er forskri erne og skal al d låses korrekt. Ratlåsen skal være låst, når køretøjet 
forlades. Lejeren skal tage bilnøgle og bildokumenter med sig, når køretøjet forlades, og opbevare disse u lgængeligt for uvedkommende. 
De relevante forskri er, lladelser, køretøjets mål (højde, bredde) og tekniske regler skal overholdes. Lejeren forpligter sig l regelmæssig 
undersøgelse af, om udlejningskøretøjet er i en trafiksikker lstand. 
Det er forbudt at anvende køretøjet l bl.a.: 
- deltagelse i motorsportsbegivenheder og tests; 
- l transport af eksplosive, let antændelige, gi ige, radioak ve eller andre farlige stoffer; 
- l smugling og andre stra are handlinger; 
- l videreudlejning eller udlån; 
- l formål, som medfører en uforholdsmæssig belastning af køretøjet; 
- l erhvervsmæssig person- eller erntrafik; 
- l køreskole mer, off-road kørsel; 
- l anvendelser, som går ud over den kontraktmæssige brug, særligt kørsel i områder, som ikke er beregnet l kørsel. 
- l ophold på fes val 
 
Repara oner, som er nødvendige for at genopre e køretøjets dri s- og trafiksikkerhed, må kun iværksæ es af lejeren med udtrykkelig og 
skri lig lladelse fra udlejeren og på et professionelt værksted. 
Udlejeren udbetaler kun erstatning for a oldte repara onsudgi er ved forevisning af lsvarende originale regninger og bilag, såfremt leje-
ren ikke hæ er for den defekt, som ligger l grund for repara onen i henhold l lejebestemmelserne. Desuden er forelægges af reservedel/
udski et del påkrævet for at få erstatning, hvis det drejer sig om garan dele (ba erier, vekselre er, ladeapparat, vandpumpe etc.). I øvrigt 
har lejeren pligt l at forelægge reservedel/udski et del for udlejeren, hvis disse kan skaffes og transporteres med lbage inden for rimelig-
hedens grænser.  
Lejeren må ikke foretage nogen tekniske ændringer af køretøjet. Lejeren har ikke beføjelse l at ændre køretøjets udseende, især med lake-
ring, mærkater eller folie. 
Hunde er som eneste dyr lovligt at medbringe og det må kun medtages med udtrykkelig skri lig lladelse fra udlejeren og kun i der l egnede 
køretøjer med de lladte sikkerhedsanordninger/foranstaltninger, som lejeren / føreren har opsat. 
Lejeren / føreren er selv ansvarlig for at overholde de gælde regler for dyrebesky else, transport og indførelse og transit/indrejse. Hunde 
medføre en betalingsplig g specialrengøring l Kr. 1.125,00. Hvis køretøjet lugter af hund og/eller der forefindes skader som er opstået pga. 
medbringelse af hund samt hvis negligering/overtrædelse af regler medfører mistede indtægter pga. tabt udlejningsperiode, a oldes denne 
udgi  af lejeren. 
Lejeren er forpligtet l straks og uopfordret at give udlejeren besked om en evt. ændring af sin regningsadresse e er afslutning af lejekon-
trakten og ind l lejeforholdet er fuldstændigt afviklet. Desuden forpligter lejeren sig l at oplyse navn og adresse på en legi m eller ikke 
legi m fører af køretøjet, såfremt udlejeren har en bere get interesse i at få adgang l de e, særligt i lfælde af at føreren forårsager ska-
der. 
Medtagelse af børn under 12 år er kun lladt med børnesæder, som er godkendt i forhold l højde, alder og vægt (§21 StVO) og udgør veleg-
nede og lladte siddepladser.  
Ved enhver form for overtrædelse kan udlejeren udelukke lejeren fra at leje igen. 
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Lejebe ngelser 
 

 
 
Generelle bestemmelser 
Såfremt underskriveren af lejekontrakten ikke udtrykkeligt betegner sig selv som repræsentant for lejeren, hæ er han personligt som solida-
risk skyldner sammen med den person, det firma eller den organisa on, som han har indgået lejekontrakten for. Udlejeren har ret l at be-
ny e tredjepart l opfyldelse af sine forpligtelser. Overdragelse af fordringer fra lejekontrakten l tredjepart er udelukket, det samme er at 
gøre sådanne krav gældende i eget navn. 
 
Dataindhentning, bearbejdning og anvendelse 
Udlejeren indsamler, bearbejder og anvender lejerens/førerens personoplysninger med det formål at gennemføre lejekontrakten som legi-

mt formål i henhold l art. 6 afs.1 a) i GDPR.  
En videregivelse af disse data kan ske l kontraktmæssige formål mellem udlejeren, Wohnmobile-Harrislee by Camp Leasing GmbH og deres 
kontraktpartnere/licensindehavere/franchisetagere og andre bemyndigede tredjeparter (fx inkassofirmaer, advokater). 
Derudover kan der ske en videregivelse af personlige kontraktoplysninger l myndigheder, hvis og såfremt udlejeren har en retlig forpligtelse 
i forhold l den pågældende myndighed (fx anklagemyndigheder). Desuden har udlejeren ret l at videregive lejerens personoplysninger i 
ved besvarelse af forespørgsler fra myndighederne i forbindelse med anmeldelser, der har været i lejeperioden, som fx advarsler og/eller 
bøder eller andre gebyrer. En videregivelse l sådanne tredjeparter sker kun, hvis de e er nødvendigt for at kunne gennemføre kontrakten, 
fx l lejerens kreditkortudbyder for at gennemføre betaling l virksomheden eller lignende, så denne kan fremsæ e krav om betaling af de 
opståede gebyrer eller udgi er direkte l lejeren. 
 
Slutbestemmelser 
Betalingssted er udlejerens hovedsæde: Wohnmobile-Harrislee by Camp Leasing GmbH, Im Gewerbepark 8, 24955 Harrislee. 
Begge parters ændringer af de generelle lejebestemmelser og ekstra a aler skal være skri lige for at være gyldige, hvis de vedrører de 
mundtlige forhåndsa aler og a aler på dspunktet for kontrak ndgåelse. Tredjeparters forklaringer har ingen indflydelse, og har især ingen 
bindende virkning for lejeforholdet mellem udlejer og lejer. 
For den kontrakt, som indgås mellem udlejer og lejer, gælder udelukkende tysk ret. Bestemmelserne i lejekontrakten har forrang, lovgivnin-
gens bestemmelse er supplerende og stø ende. 
Hvis en bestemmelse er eller bliver ugyldig, berøres de andre bestemmelsers gyldighed ikke. 

Wohnmobile-Harrislee by Camp Leasing GmbH 
Im Gewerbepark 8, 24955 Harrislee, Tyskland 

 
www.wohnmobile-harrislee.dk  -  info@wohnmobile-harrislee.dk  -       +45 77 77 12 13 

Åbnings der udlejning - Mandag l Torsdag  09:00 - 17:00 - Fredag 08:00 - 18:00 

AUTOCAMPER - CAMPINGVAN  



Wohnmobile-Harrislee by Camp Leasing GmbH 
Im Gewerbepark 8, 24955 Harrislee, Tyskland 

 
www.wohnmobile-harrislee.dk  -  info@wohnmobile-harrislee.dk  -       +45 77 77 12 13 

Åbnings der udlejning - Mandag l Torsdag  09:00 - 17:00 - Fredag 08:00 - 18:00 

AUTOCAMPER - CAMPINGVAN  

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER 


