SAMBIL

AVTAL

Ideell bildelareförening

mellan MEDLEMMAR I SAMBIL (nedan kallad ”föreningen”)
om GEMENSAMT BILUTNYTTJANDE

VSA =Västerås Sambil Användare
Orgnr 802442-4676

(Version godkänd av styrelsen 2013-06-17, rev 161027)

1 Avtalsparter

Detta avtal reglerar gemensamt bilutnyttjande mellan
bilägaren………………………………………………….personnr……..………………….……
gatuadr…………………………………………………….tel………..………………….………..
postnr…………ort………………………...........................tel………………………….…………
e-post.......................................................................

och

låntagaren…………………………………………………personnr…………...…….……………
gatuadr……………………………………………………tel………………....…………………..
postnr…………………ort………………………………..tel……………………………………..
e-post.......................................................................

om bilen (fabrikat/typ/årsmodell)………………………………………………drivmedel…………....
reg.nr……………..mätarställning……………………….dagsvärde ca …….……………………
med försäkring

hel / halv bolag……………………….försäkr.nr………….………………………..

bonusklasser trafik……..vagnskada…..… ev tilläggsförsäkringar………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
2 Nyttjanderätt

Rätt att köra bilen har låntagaren / låntagaren och personer folkbokförda i samma hushåll.
Undertecknad låntagare är ensamt ansvarig gentemot bilägaren.
Utlåning kan ske under de tider ägaren inte själv behöver nyttja bilen.
Lånetidens längd och resans omfattning avtalas vid varje lånetillfälle.
En låneöverenskommelse är bindande tills ny träffats, dvs det är viktigt att så snabbt som möjligt
meddela eventuella ändringar i överenskommelsen, från båda parter.

3 Befintligt
skick

Bilen utlånas i befintligt skick.
Ägare och låntagare ska gemensamt, före första lånetillfället och, när så är motiverat, gå igenom
bilens grundläggande skötsel och ev egenheter.
Ägaren ansvarar för att bilen är i trafiksäkert skick.
Låntagaren bedömer själv om bilens skick i övrigt uppfyller behovet.

4 Körjournal, Ägaren och låntagaren överenskommer om hur ev körjournal ska föras för gemensam
köravgifter kontroll av körsträcka, utlägg för drivmedel m m samt hur betalning skall ske:
och betalningssätt
kontant efter resans slut / till konto …………………...................….inom …….dagar.
Köravgifter (stryk ogiltiga alternativ):
a) en minimiavgift per kalenderdag motsvarande 2 mils körning / ingen minimiavgift
b) en rörlig avgift på ……… kr/mil inkl drivmedel motsvarande ägarens självkostnad och som
anpassas efter drivmedelspriset (spar kvitto vid tankning och dra ifrån beloppet vid betalningen):
Bensin …….oktan, fn c:a kr/l …………….
Annat drivmedel (vilket?)............................ , fn c:a kr/enhet…………….

5 Ägarens
ansvar

Ägaren svarar för bilens reparationer, underhåll, besiktning, skatt och försäkring.
Ägaren svarar också för egen ökad reskostnad i de fall utlånad bil ej återlämnas i tid om orsaken är
trafikolycka eller haveri. Gäller tills bilen är reparerad eller ny bil är inköpt.

6 LåntagaLåntagaren ansvarar för bilen i princip som om han/hon vore ägare, dvs att låntagaren
rens ansvar a) ska lämna ifrån sig bilen i skick som före lånet, bortsett från normalt slitage;
b) snarast kontaktar ägaren eller någon SAMBIL-ansvarig när något onormalt sker med bilen;
c) är skyldig att ”ta hand om” bilen vid motorhaveri i samråd med ägaren;
d) kontrollerar oljenivån före längre resor och vid tankning;
e) tar sitt ansvar vid parkeringsförseelser
f) om han/hon, genom grov vårdslöshet, uppsåt eller vårdslöshet i förening med rattfylleri eller
rattonykterhet, orsakar att ägarens försäkring inte gäller, blir skyldig ersättning för alla kostnader som
drabbar ägaren (maxbelopp enl pkt 7) och föreningen.
7 Skadefonden

Ifall stöld, skada eller driftstopp inträffar gäller att medlemmar kan få ersättning
enligt de ”Regler för skadefonden” som gällde vid tidpunkten för den inträffade händelsen.
Om villkor ej uppfylls, för att ersättning skall utgå ur skadefonden, skall låntagaren ersätta bilägaren
för alla kostnader han/hon orsakat: reparationer, bonusförluster om försäkringen använts, en summa
motsvarande bilens värde om den måste skrotas etc. Totalt kan dessa kostnader för låntagaren maximalt
uppgå till bilens dagsvärde enl pkt 1 + eventuella advokats- och rättegångskostnader.

8 Tvist och
medling

Vid tvist till följd av detta avtal förbinder sig parterna att i första hand söka medling hos den
skiljenämnd som föreningens styrelse utser.

9 Avtalets
Uppsägning av detta avtal kan göras av endera parten eller genom beslut av föreningens styrelse
uppsägning med omedelbar verkan, dock ej innan alla ekonomiska förpliktelser, som parterna och föreningen har
enligt detta avtal, fullgjorts.
10 Avtalet
undertecknas

Undertecknade parter har till fullo tagit del av ovanstående avtalstext och godkänner dess innehåll.
Giltiga körkortslegitimationer har uppvisats och kontrollerats mot personuppgifterna i detta
avtal.

………………………………………………. den ………/………20……
…………………………………….

………………………………………..

bilägare (enl Bilregistret)*

låntagare(ObservOBSERVERA! För att avtalet ska vara giltigt
måste det godkännas av föreningen. Utan
underskrift av Sambils-funktionär frånsäger sig
föreningen allt ansvar för avtalet.

11 Föreningens Avtalets giltighet bekräftas. Dock gäller avtalet endast under
godkänförutsättning att båda parters medlemsavgifter är betalda under tid då bilen är utlånad.
nande
………………………………………………. den ………/………20……
……………………………………………………

namnteckning av Sambil-funktionär (ordförande, vice ordf, sekreterare, kassör eller infoansvarig)
Det godkända avtalet skall finnas i tre exemplar: bilägarens, låntagarens och föreningens.
Kontakt:

e-postadress: info@sambil.se
postadress: SAMBIL, c/o Schlaug, Lycka Lyckbacken 11, 793 36 Leksand
__________________________________________________________________________________________
*) Om bilens ägare är flera än personen i Bilregistret ska även dessa godkänna detta avtal genom underskrift och
personnummer nedan (Platsbrist? - bifoga underskrifterna som bilaga):
…………………………………………………………Personnr ………………………

