ansøgnings- og handelsvilkår 04 DEC 2020

Processen for vores kunder
Reuse Mobility ApS er baseret på følgende: Online bestilling via vores WEB eller din mobil
Ansøgning
Vi behandler din ansøgning inden for 24 timer, eller tager kontakt til dig, hvis vi har yderligere spørgsmål,
eller har brug for yderligere dokumentation.
Hvad sker der så?
Bliver din ansøgning godkendt, vil du hurtigst muligt modtage en mail med link til dokumentsættet, som
underskrives med NemID samt link til betaling af førstegangsydelsen.
Hvornår er bilen klar?
Når dokumentsættet er underskrevet, og vi har modtaget førstegangsydelsen, kontakter vi dig igen, for at
aftale levering af bilen. Vores mål er altid at have biler klar til levering, såfremt der alligevel skulle være
midlertidigt udsolgt og leveringstiden derfor overstiger 20 dage, kan du annullere aftalen og få
førstegangsydelsen retur.
Hvordan betaler jeg ydelserne?
Senest på leveringsdagen, vil du modtage en mail med link til oprettelse af betaling af de månedlige ydelser.
Første betaling indeholder, udover første ordinære leasingydelse, også en forholdsmæssig leasingydelse fra
leveringsdagen og frem til leasingperiodens opstart, som regnes fra den førstkommende 1. i måneden efter
leveringsdagen.
Hvor kan jeg hente bilen og hvordan foregår det?
Udlevering af din nye Reuse bil sker fra vores afdeling i MyGarage i Vejle LINK. Her gennemgår vi bilen
sammen og noterer evt. småskrammer ell. Således, at det ikke belaster dig, når du returnerer bilen.
Benzintanken er selvfølgelig altid fyldt op og udleveringen sker efter myndighedernes forholdsregler ift.
COVID19. Alt sammen for at sikre dig en optimal start i din nye Reuse bil.
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Ansøgnings- og handelsvilkår
Ansøgning
Ved indsendelse af ovennævnte oplysninger til Reuse Mobility, bekræfter jeg at være indforstået med, at
leasinggiver Reuse Mobility kan afslå en leasing eller tilbagekalde/annullere en bevilget leasingaftale,
såfremt jeg har afgivet urigtige oplysninger eller på opfordring ikke indsender yderligere dokumentation for
mine indtægts- eller øvrige økonomiske forhold.
Jeg er også indforstået med at leasinggiver Reuse Mobility ikke begrunder et eventuelt afslag på ansøgning.
Godkendelse og aftaleindgåelse
Der tages forbehold for, at en leasingaftale først er indgået, når leasinggiver Reuse Mobility har haft
lejlighed til at godkende ordren, jf. aftalelovens §9. Derudover tages der forbehold for trykfejl, udsolgte
varer og eventuelle prisstigninger.
Der er ikke indgået en bindende leasingaftale med Reuse Mobility, før både leasingtager og leasinggiver har
underskrevet leasingkontrakten.
De individuelle vilkår og almindelige betingelser for leasingaftalen, der er aftalt mellem leasingtager og
leasinggiver, fremgår af selve leasingaftalen. Denne udleveres eller fremsendes til leasingtager i forbindelse
med aftalens indgåelse.
Leasingperiode
Den aftalte ordinære leasingperiode er 12 mdr. Leasingperiodens opstart regnes fra den dag hvor bilen
udleveres. Eksempel: Bilens leveringsdag er 10. oktober 2021, - Bilens leasingperiode på 12 måneder,
regnes derfor fra den 10. oktober 2021 og bilens rettidige tilbagelevering bliver således d. 9. oktober 2022.
Leasingtager har ret til at træde ud af aftalen efter forløbet af 11 måneder med 1 måneds varsel til
udgangen af en måned. Såfremt bilen returneres før rettidig tilbagelevering, bliver eventuelle overkørte
kilometer beregnet forholdsmæssigt ud fra antal forløbne måneder og forholdsmæssigt indeholdte
kilometer.
Leasingtager har ret til at træde ud af aftalen efter forløbet af 11 måneder med 1 måneds varsel til
udgangen af en måned.
Såfremt bilen returneres før rettidig tilbagelevering, bliver eventuelle overkørte kilometer beregnet
forholdsmæssigt ud fra antal forløbne måneder og forholdsmæssigt indeholdte kilometer
Samarbejde med Sydbank Leasing
Ved registrering af leasingbilen i Motorregistret angives Sydbank som ejer, Reuse Mobility som primær
bruger og leasingtager som sekundær bruger.
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Betalinger
Reuse Mobility ønsker at være så digitale som muligt, for at gøre det så simpelt som muligt. Derfor skal alle
betalinger foretages som kortbetalinger. De accepterede korttyper er markeret med grønt flueben:

Reuse Mobility følger reglerne for bekæmpelse af hvidvask, og der stilles et ufravigeligt krav om at
leasingtager er indehaver af kortet, dette gælder samtlige betalinger, der vedrører den indgåede aftale.
Såfremt Reuse Mobility skal overføre penge til leasingtager, sker det til samme kort, som er tilknyttet til
betalinger.
Betalinger og oplysninger omkring dit betalingskort, foregår via vores samarbejdspartner Reepay.
Reepay er en dansk virksomhed, som anvendes af mange kendte virksomheder. Hvis du ønsker mere
information, kan du besøge deres hjemmeside: reepay
Den samlede betaling til leasinggiver i den aftalte leasingperiode fremgår af leasingaftalen. Dog kan der
forekomme ekstra variable udgifter fx ved overkørte kilometer. Øvrige udgifter fx grøn ejerafgift, forsikring,
brændstof, øvrige forbrugsstoffer, reservedele/sliddele i det omfang, at de ikke er omfattet af
serviceaftalen og/eller reklamationsret/garanti, er ikke indeholdt i leasingydelsen og skal betales af
leasingtager ved siden af.
Forsikring
Medmindre der indgås skriftlig aftale med leasinggiveren om, at leasinggiver tegner forsikring for
leasingtagers regning, er leasingtager forpligtet til, for egen regning, at tegne ansvars- og kaskoforsikring af
leasingbilen og til ved eventuelle skader, at underrette leasinggiver og til at indsende skadesanmeldelse til
forsikringsselskabet. Eventuel forsikringserstatning for værdiforringelse af bilen tilkommer leasinggiver.
Levering
Ved udlevering af leasingbilen skal leasingtager gennemgå bilen og ved konstatering af synlige fejl noteres
det i ”Tilstandsrapport”. I forbindelse med udlevering af bilen skal leasingtager desuden underskrive
”Leverancegodkendelse”. Bilen kan kun udleveres til leasingtager. Alle biler leveres med EU-nummerplader.
Leasingtager hæfter selv for evt. transportudgifter, der måtte være forbundet med afhentning af bilen.
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Opsigelse af leasingaftale
Betalt udbetaling (ekstraordinær leasingydelse) og stiftelsesomkostninger tilbagebetales ikke.
Leasinggiver er berettiget til at modtage oplysning om kørte kilometer, når bilen er til service/reparation.
Leasinggiver er herudover berettiget til at kræve dokumentation for antallet af kørte kilometer, når der er
forløbet 12 måneder af leasingperioden, og herefter på ny for hver nye 12-månedersperiode.
Fortrydelsesret
Der er efter forbrugeraftaleloven ikke fortrydelsesret for privatleasingaftaler. Overstiger leveringstiden 20
dage, fra leasingaftalen er indgået af begge parter og der er indbetalt den samlede førstegangsbetaling, er
leasingtager berettiget til at annullere aftalen.
Vedligeholdelse
Service- og vedligeholdelsesaftalen er en integreret og fast del af leasingaftalen. Leasingtager skal
herudover for egen regning vedligeholde leasingbilen, således at den til enhver tid er i god og brugbar stand
og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.
Leasingtager har pligt til nøje at overholde gældende forskrifter for udførelse af serviceeftersyn som
angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra den oprindelige leverandør af bilen. Såfremt der er
manglende serviceeftersyn og/eller ikke overholdte serviceintervaller, vil leasingtager blive opkrævet et
gebyr i henhold til leasingkontrakten.
Bilerne leveres med dæk der har minimum 4 mm mønsterdybde, ved tilbagelevering af bilen skal dækkene
minimum have 1.6 mm mønsterdybde, da dette er lovkrav.
Bilens stand ved tilbagelevering
Bilen skal returneres i vasket og rengjort stand og tømt for private effekter. Bilen skal endvidere returneres
med samtlige nøgler, servicehæfte, eventuel radiokode, vinterhjul/sommerhjul og alt andet ekstraudstyr.
Såfremt køretøjet m.v. ikke returneres i overensstemmelse hermed er Leasinggiver berettiget til at
opkræve gebyr og viderefakturere afholdte udgifter til Leasingtager. Ved tagelevering gennemgår vi en
tilbageleveringsrapport
Ved tilbagelevering skal bilen gennemgås af en af leasingiver uafhængig part, som udpeges af leasinggiver.
Med ”uafhængig” menes, at den der gennemgår bilen ikke efterfølgende udbedrer evt. skader. Det forhold,
at leasinggiver betaler for gennemgangen, berører ikke vedkommendes uafhængighed.
Leasingtager har ret til at overvære gennemgangen og skal derfor forud for
tilbageleveringen/gennemgangen underrettes om, hvor og hvornår gennemgangen vil blive foretaget.
Efter gennemgangen af bilen udarbejdes en opgørelse til leasingtager, såfremt at der er skyldigt beløb som
følge af skader, som leasingtager hæfter for. Leasinggiver er berettiget til at sælge bilen med skader.
Leasingtager accepterer ligeledes, at leasinggiver har op til 5 hverdages ekspeditionstid for aflevering af
nummerplader efter leasingtagers tilbagelevering af bilen, hvilket medfører, at leasingtager får en
slutafregning vedr. vægtafgift/ejerafgift og forsikringspræmie for en periode efter bilens tilbagelevering.
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