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Denne LEJE- og BRUGSAFTALE (“Aftalen”) er den    /   -       indgået mellem: 
 

(1) Liftup A/S, CVR. nr. 10153964, Hagensvej 21, 9530 Støvring (“Liftup”); og 

(2) Kunde: ___________________________________ (“Kunden”) 

(3) Adresse: ____________________________, ____  ___________________ 

(4) Email: ______________________________. Tlf: _____________________ 

(Liftup og Kunden herefter hver især kaldet en ”Part” og samlet ”Parterne”) 

vedrørende Kundens leje og brug af stolelift. 

 

1 GENERELT 

1.1 Aftalen regulerer vilkårene for Kundens leje og brug af en Liftup stolelift (”Stoleliften”) såvel 
som betingelserne for montering og vedligeholdelse af denne. 

1.2 Alle beløb i Aftalen er inkl. moms efter gældende dansk lov.  

2 DET LEJEDE 

2.1 Kunden lejer en Stolelift, som består af tre dele: 

 En skinne monteret på trappen. 
 En motor (drivenhed) på skinnen. 
 En stol, eventuelt konfigureret til Kundens behov, monteret på motoren. 

2.2 Stoleliften tilhører Liftup og Kunden erhverver med Aftalen alene brugsretten hertil. Denne 
brugsret eksisterer i lejeperioden og ved lejeperiodens ophør skal Stoleliften tilbageleveres i 
forbindelse med nedtagning jf. punkt 5.  

2.3 Kunden er forpligtet til at holde Stoleliften forsikret, så længe den er i Kundens varetægt og 
indtil Liftup har ladet den afmontere ved lejeperiodens ophør. 

2.4 Kunden er ansvarlig for at sikre, at forsikringsdækkede skader på Stoleliften repareres af Liftup 
for kundens/forsikringsselskabets regning. Sådanne reparationer omfatter blandt andet fejl som 
følge af overspænding på forsyningsnettet, lynnedslag, brand, hærværk og lign.  

3 MONTERING 

3.1 Liftup forestår opmåling til og monteringen af Stoleliften for Kundens regning jf. punkt 6.1. 

3.2 Stoleliften monteres direkte i trappetrinene, og der kan forekomme behov for små 
bygningsmæssige ændringer som eksempelvis fjernelse af et skab, beskæring af vindueskarm 
eller lignende i forbindelse hermed. 

4 VEDLIGEHOLDELSE 

4.1 Kunden er ansvarlig for vedligeholdelse af Stoleliften idet Liftup dog hæfter overfor kunden for 
mangelkrav vedrørende Stoleliften svarende til de ufravigelige regler herom i Købeloven, på 
samme vis, som hvis kunden havde købt Stoleliften af Liftup. 

4.2 Lejebetalingen jf. punkt 6.2 omfatter omkostningerne til løbende service af Stoleliften udført af 
Liftup én gang årligt, forudsat at Kunden sikrer Liftup fri og uhindret adgang til Stoleliften på 
servicetidspunktet, som meddeles Kunden skriftligt med minimum 5 hverdages forudgående 
skriftligt varsel.  
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4.3 Liftup er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved Stoleliften i tilfælde, hvor disse skyldes, at   

- Stoleliften ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med givne 
forskrifter,  

- servicering eller reparation er udført af andre end Liftup,  

- Stoleliften har været udsat for fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske 
indgreb foretaget uden Liftups forudgående skriftlige samtykke,  

- Stoleliften har været udsat for ekstraordinære påvirkninger, eller  

- Kunden har forlangt en særlig konstruktion, som afviger fra Liftups anbefaling. 

4.4 Reparation og service på Stoleliften må alene udføres af Liftup eller en af Liftup autoriseret 
servicepartner. Al service foretages indenfor normal arbejdstid. 

4.5 Stoleliften skal anvendes i overensstemmelse med Liftups anvisninger, herunder de tilhørende 
brugsanvisninger. Stoleliften må ikke blokeres eksempelvis ved ommøblering eller 
bygningsændringer. Kunden er forpligtet til straks at give Liftup meddelelse, såfremt Stoleliften 
er i uorden. 

4.6 Liftup er til enhver tid berettiget til at få adgang til Stoleliften og foretage servicebesøg. Liftups 
adgang til Stoleliften vil blive aftalt med Kunden, medmindre der foreligger særlige grunde, som 
nødvendiggør at en adgang til Stoleliften er påkrævet uden forudgående aftale. 

5 FLYTNING OG NEDTAGNING AF STOLELIFTEN 

5.1 Kunden er ikke, uden forudgående skriftlig aftale med Liftup, berettiget til selv eller ved andre 
at flytte eller nedtage hele eller dele af Stoleliften. Ved kundens eller tredjemands flytning eller 
nedtagning af Stoleliften eller dele heraf, er Kunden ansvarlig for enhver fejlmontage, 
uhensigtsmæssighed eller lignende som følger heraf såvel som eventuelle værdiforringelser eller 
skader på Stoleliften. 

5.2 Liftup påtager sig, efter aftale og mod betaling, at flytte eller nedtage Stoleliften. 

5.3 I forbindelse med nedtagning eller flytning af Stoleliften påhviler det Kunden selv at afholde 
eventuelle udgifter til reparation af trappetrin, gelænder, vindueskarme og lign. 

5.4 Ved lejeaftalens og dermed brugsrettens ophør, er Liftup berettiget og forpligtet til at afmontere 
Stoleliften senest 10 hverdage efter lejeperiodens ophør. 

 

6 BETALING 

6.1 Ved aftaleindgåelse betales et engangsvederlag på ______ kr. til dækning af blandt andet 
opmåling til og montering af Stoleliften.  

6.2 Endvidere betales en løbende leje på _______ kr. pr. påbegyndt måned frem til lejeperiodens 
ophør, dog tidligst det tidspunkt, hvor Stoleliften er nedtaget. 

6.3 Lejen betales månedsvis forud og beregnes fra den dag, Liftup har monteret Stoleliften. Første 
lejebetaling samt evt. engangsvederlag betales ud fra fremsendt faktura og der oprettes en fast 
bankoverførsel af månedslejen til Liftup. Oprettelsen af betalingsaftalen dokumenteres overfor 
Liftup. 

6.4 Ved forsinket eller udeblivende betalinger er Liftup berettiget til at tilskrive renter samt gebyrer 
i overensstemmelse med rentelovens regler. 
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7 PRISREGULERING 

7.1 Lejen prisreguleres i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Reguleringen finder sted 2 
gange årligt pr. 1. januar og 1. juli på baggrund af indekstal offentliggjort pr. november og maj.  

7.2 Hvis prisindekset f.eks. stiger fra 265,3 til 268, forhøjes lejen med	 ("#$	–	"#',))
"#',)

	𝑥	100	 = 	1,02	%. 

8 ANSVARSBEGRÆNSNING 

8.1 Liftup er ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler, dog således at Liftup 
ikke er ansvarlig for følgeskader og indirekte tab, herunder tab ved skader, som kunden er 
forsikret eller kunne have været forsikret imod ved tegning af en efter kundens forhold sædvanlig 
forsikring. 

8.2 En eventuel skade, som kunden måtte ønske at holde Liftup ansvarlig for, skal straks meddeles 
Liftup skriftligt. 

9 OVERDRAGELSE 

9.1 Aftalen kan ikke uden skriftlig aftale med Liftup overdrages til tredjemand. 

9.2 Liftup kan i forbindelse med en eventuel overdragelse til tredjemand betinge sit samtykke til 
overdragelse mod betaling af et overdragelsesgebyr på kr. 750,00 

10 OPSIGELSE 

10.1 Kundens opsigelse af Aftalen skal ske ved skriftlig henvendelse til Liftup via brev eller e-mail. 

10.2 Aftalen kan af Kunden opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Aftaler, der er 
indgået uden engangsvederlag i henhold til pkt. 6.1, kan dog tidligst opsiges til ophør 3 måneder 
efter Aftalens indgåelse. 

10.3 Aftalen kan af Liftup opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned.  

11 MISLIGHOLDELSE 

11.1 I tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse er Liftup berettiget til straks:  

a) at hæve kontrakten,  
b) at nedtage Stoleliften,  
c) at kræve de forfaldne ubetalte ydelser betalt; og/eller  
d) at kræve samtlige uforfaldne ydelser betalt indtil det tidspunkt, hvor kunden kunne have 

opsagt kontrakten i overensstemmelse med pkt. 10, og kræve erstatning for sit tab i 
anledning af misligholdelsen. 

11.2 Følgende betragtes – uden at være udtømmende - som væsentlig misligholdelse:  

e) Manglende rettidig betaling, 
f) Kunden flytter eller nedtager Stoleliften,  
g) Kunden foranlediger Stoleliften ændret eller repareret i strid med punkt 4.4 eller 5.1, 
h) Stoleliften beskadiges eller forringes i væsentlig grad ved brug i strid med anvisninger eller 

forskrifter, 
i) Kunden ikke holder Stoleliften forsikret i henhold til punkt 2.3, og ikke har berigtiget 

forholdet senest 10 dage efter Liftup har afsendt påkrav om berigtigelse  
j) Kunden fraflytter adressen, medmindre dette sker efter forudgående skriftlig orientering 

til Liftup, og/eller  
k) Kunden på anden måde væsentligt misligholder den/de indgåede aftaler og ikke senest 10 

dage efter Liftup har givet skriftligt påkrav herom, berigtiger denne adfærd. 
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12 UNDERSKRIFTER 

Dato: 
 
f. Liftup A/S: 
 
 

 Dato: 
 
Som Kunde: 

Navn:  Navn: 
 
 
 
 
 
 

 


