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Avtale om utlån av el-kassesykkel 
 

Denne låneavtalen gjelder utlån av el-kassesykkel av modell Ultimate Curve 
mellom låner og Ås kommune. 

Sykkelen tilhører Ås kommune, Innbyggertorget. Alle over 18 år kan låne. 
Sykkelen kan ikke brukes av eller lånes ut videre til andre enn låntakeren. Bruk 
av sykkel skjer på låntakers eget ansvar.  
 
Hvordan? 
For å låne sykkelen må du møte opp personlig på Ås innbyggertorg og 
legitimere deg med gyldig legitimasjon. Du må også oppgi navn, adresse, 
fødselsår og mobilnummer. Sykkelen lånes ut og leveres tilbake i 
Innbyggertorgets åpningstider. Du kan ikke reservere el-kassesykkelen på nytt i 
låneperioden. Du kan ikke forlenge lånetiden.   
 
Hvor lenge? 
Inntil fire dager, inkludert lånedagen. Både utlevering og innlevering av el-
kassesykkelen skjer innenfor bestilt låneperiode i Innbyggertorgets 
åpningstider. Du kan levere sykkelen tilbake før endt låneperiode. 
 
Hva må du passe på? 

• El-kassesykkelen skal oppbevares trygt og avlåst, helst under tak eller 
innendørs. 

 
• Sykkelen skal alltid låses fysisk fast med FG-godkjent lås som følger med 

sykkelen (Forsikringsselskapenes godkjenningsnemd) til objekt som er 
festet til bakken, eksempelvis fundamentert sykkelstativ eller lignende. I 
tillegg skal bakhjulslås benyttes. Ta med avtagbare deler når sykkelen 
parkeres.  

 
• Batteriet bør som hovedregel alltid tas av sykkelen når den parkeres og 

oppbevares innendørs, men du kan ved korte ærend låse batteriet fast 
med egen nøkkel. En el-kassesykkel uten batteri er lite attraktivt å stjele. 

 
• Lever sykkelen tilbake ren og i samme stand som den ble lånt ut og med 

fulladet batteri. Du skal utføre en grunnleggende sikkerhetssjekk av 
kassesykkelen før hver gang du tar den i bruk. Dette gjøres med en 
visuell sjekk og en kontroll av bremsenes funksjonalitet. Du må ikke 
bruke kassesykkelen hvis det er noen merkbare feil eller problemer (for 
eksempel synlig skade på hjul, bremser, lys eller ramme). Hvis du 
oppdager slike problemer med sykkelen, skal den leveres tilbake til 
utlåner snarest mulig. 
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• Ansvarlig låntaker er selv ansvarlig for alle skader og tap som skjer mens 

utstyret er utlånt, som for eksempel person, tings- og formueskader, 
samt følgeskader og indirekte tap som måtte påføres brukeren eller noen 
andre i forbindelse med bruk av utstyret. 

 
• Ansvarlig låntaker er ansvarlig for driftsstans av el-kassesykkel eller 

eventuelle økonomiske tap dette medfører. Låntaker må ved driftsstans 
levere sykkelen til Ås innbyggertorg i åpningstiden. 

 
Hvis du leverer for sent 
Du vil få første purring dagen etter forfall. Ved for sen tilbakelevering beregnes 
en dagleie på kr 1000,- fra første dag etter at sykkelen skulle vært levert. Du 
vil motta en faktura på gebyret etter innlevering av sykkelen.  

Dersom du ikke leverer sykkelen etter at du har mottatt andre purring vil du få 
tilsendt erstatningskrav på el-kassesykkelens gjenskaffelsesverdi. Verdien per 
januar 2021 er 33 000 kr. Manglende tilbakelevering av sykkelen vil bli ansett 
som tyveri og forholdet kan bli politianmeldt.  

Hvis du mister deler eller ødelegger sykkelen 
Hvis vi må reparere el-kassesykkelen eller erstatte deler ut over normal slitasje, 
kan kommunen kreve erstatning for nødvendige utgifter til å reparere eller 
erstatte utstyret. Kommunen avgjør selv om det er nødvendig å reparere eller 
erstatte utstyret. Hvis du har mistet el-kassesykkelen må du erstatte dens 
gjenskaffelsesverdi. Utlåner er ikke ansvarlig for låntakers personlige eiendeler 
som medbringes under låneforholdet. 
 
Faktura for ødelagt eller tapt utstyr, eller forsinket tilbakelevering, må betales 
innen 14 dager etter forfall. 
Ved unnlatelse av betaling sendes et inkassovarsel med purregebyr som må 
betales innen 14 dager etter fakturadato. Ved manglende betaling, inkludert av 
purregebyr, innen 14 dager etter at inkassovarsel er sendt, overføres kravet til 
inkasso. Ved fortsatt unnlatelse av betaling vil kravet kunne tvangsinndrives. 
 
 
 
□ Jeg har lest og forstått betingelsene i denne avtalen.  

 

 

Sted og dato    Signatur 

-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 
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Navn: 
___________________________________________________________________________ 

Adresse: 
____________________________________________________________________________ 

E-post: 
____________________________________________________________________________ 

Telefonnr: 
____________________________________________________________________________ 

□ Gyldig legitimasjon. 
 
Underskrift: __________________________________________________________________ 

Forfallsdato:   Innlevert dato:   Ansatt som tar imot: 
 

SJEKKLISTE Ved utlån Ved levering Kommentar 
Kilometerstand  

 
  

Kjettinglås med 
nøkkel 

 
 

  

Nøkkel til fast 
sykkellås 

 
 

  

Nøkkel til 
batteriet 

   

Lader til batteri 
med ledning og 
kabel 

   

Bruksveiledning  
 

  

Skriv om trygg 
lading 

   

 
PÅ SYKKELEN: 

   

Sykkeldisplay  
 

  

Batteri 
 

   

Ringeklokke  
 

  

Sykkellykter 
foran 

 
 

  

Sykkelkasse  
 

  

Sykkelkassetrekk 
(svart) + 
regntrekk (grått) 

 
 

  

Bremser 
(foran/bak) 

   

Piggdekk 
 

   

Har mottatt 
innføring i bruk 
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