
 
 

 

 

 

Vilkår for leie av tilhenger til privatpersoner 
 

Krav til førerkort 

Leietaker har ansvaret for at den som benytter tilhengeren har gyldig førerkort  

i forhold til totalvekt på tilhenger og bil. 

Tilhengerens tillatte totalvekt er 1.300 kg 

Tillat lastevekt: 802 kg 

Egenvekt: 498 kg 

Mål: lengde 2.6m/bredde 1,55m/høyde 1,85M 

Registreringsnummer: BV 5031 

Se www.vegvesen.no sin tilhengerkalkulator for regler angående tilhengere.  

Du kan også laste ned appen «Bil og henger» gratis, for å sjekke hvilke tilhengere  

du kan trekke bak bilen, og hvor mye last du kan ha. 

Tilhengerens bruk 

Leietaker er ansvarlig for at gjeldende lover, regler og forskrifter vedrørende tilhenger og 

dens anvendelse blir overholdt. Dette gjelder blant annet krav til sertifikatklassifisering, 

egenskaper ved trekkvogn, generelle lokale parkeringsbestemmelser og overlast m.m. 

Leietaker betaler eventuelle bøter. Tilhengeren og alt det tilhørende utstyret er det 

leietaker som leier, dette kan da ikke benyttes av en tredjepart. Leietaker har det  

hele og fulle ansvar for tilhengeren (fra og med besiktigelsen ved utlevering, til og med 

innlevering og avsluttende besiktigelse).  

Besiktigelsen 

Leietaker har ved utlevering plikt til å påse at alt fungerer som det skal før 

vedkommende tar i bruk tilhengeren. Om det skulle oppdages feil eller mangler under 

besiktigelsen, skal dette påpekes til utleier. Om det viser seg at det er feil eller mangler 

på tilhenger ved utlevering, kan leietaker trekke seg fra leieperioden. 

Stell av tilhengeren og eventuell skade 

Leietaker skal ta vare på tilhengeren og dens tilhørende utstyr under hele leieperioden. 

Leietaker er i leieperioden ansvarlig for skade på tilhengeren uansett årsak. Her påløper 

egenandelen utleier har på sin forsikring, kr 3.000,-. Leietaker er ansvarlig for å fylle ut 

skademelding, eventuelt i samarbeid med relevant tredjepart. Manglende eller feilaktig 

skademelding medfører at den totale kostnaden på tilhengeren blir rettet mot leietaker, 

dette gjelder uansett skade og ansvar. Eventuelle mindre skader belastes leietaker  

ved tilbakelevering i henhold til prisliste for reservedeler, samt et håndteringsgebyr  

på kr 100,-. 

Dersom tilhenger blir stjålet fra leietaker, skal vedkommende umiddelbart melde tyveriet 

til politiet og til utleier. Kopi av anmeldelse leveres på utleveringsstedet til utleier.  

For mer omfattende skade vil det bli oversendt et fakturakrav i henhold til 

reparasjonskostnader, håndteringsgebyr og tap for driftsavbrudd. Ved uaktsomhet  

som f.eks. overbelastning, overskriding av fartsgrensen, parkering uten sikring etc.  

er leietaker ubegrenset ansvarlig for enhver skade og/eller forsvinning/tyveri. 

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Tilhengerkalkulator


 
 

 

 

 

 

Bestilling/Betaling 

Bestilling gjøres ved å bestille kundefordelen på svorka.no. Krav til leie av tilhenger er  

at leietaker forblir strømkunde hos Svorka i minimum 6 mnd. etter leieperioden 

(oppsigelse i bindingstiden medfører et gebyr på kr 750,-). Gyldig ID kreves av utleier  

i forbindelse med signering av leieavtale. Dette er en forutsetning for å leie en av våre 

tilhengere. Leie av tilhenger er begrenset til maks 5 dager pr. leietaker. 

Avbestilling og tilbakelevering 

Avbestilling skal senest gjøres et døgn før bestilt leveringstidspunkt. Avbestillinger  

etter dette vil bli belastet med et gebyr på kr 100,-. Leietaker har plikt til å levere 

tilhengeren på avtalt tidspunkt til Svorka, Svartvassvegen 6, 6650 Surnadal.  

Tilhengeren skal leveres innenfor Svorkas åpningstider for inspeksjon.  

Gyldig vognkort finnes i futteral fastskrudd inne i hengeren. 

Nøkkel til tilhengerlås og dør fås utlevert ved henting, og skal innleveres igjen  

ved levering. Manglende nøkler og/eller tilhengerlås plikter kunden å erstatte.  

Hengeren blir først regnet som tilbakelevert når denne er besiktiget av Svorka. 

Eventuelle feil eller mangler skal noteres på kontrakten. 

Forsinkelse ved tilbakelevering 

Leietaker plikter å tilbakelevere tilhenger til avtalt tid. Ved forsinkelser belastes et tillegg 

på kr 750,- pr. påbegynte døgn. 

 

Tlf Svorka: 97 91 22 22 

http://www.svorka.no/

