
 

 

Bestillingsprocedure & Handelsbetingelser for private, ved leje af limousine til Bryllup, 
Konfirmation og lign. events. 
  
Det er vores erfaring, at limousinen til brylluppet, konfirmationen og lignende events ofte bestilles 
i god tid. Det er ofte lige præcis den bil der er fundet på nettet man ønsker, så derfor er det også 
vigtigt, at det er præcis den bil der kommer. 
Vi har derfor udviklet nedenstående bestillingsprocedure; 
  

 Bilen bestilles pr. mail/telefon. Vi anbefaler at sende en mail til os med følgende detaljer; 
o Navn, adresse og telefonnummer på den der står for bestillingen 
o Kørselsdato 
o Opsamlingsadresse og tidspunkt 
o Stop undervejs (med adresser) 
o Slut adresse og gerne forventet tidspunkt. 

 Vi kvitterer med en ordrebekræftelse, med detaljeret ruteplan og priser 
 Efter gennemgang af ordrebekræftelsen, indbetales et depositum på kr 1500,00, og når 

dette er modtaget, er bilen endeligt reserveret. (Har vi ikke modtaget depositum inden 14 
dage efter afsendelse af ordrebekræftelse, kontakter vi lejer, med henblik på sletning af 
bookingen, således at bilen kan lejes ud til anden side) 

 Senest 2 uger før kørselsdatoen, indbetales restbeløbet. Har vi ikke modtaget restbeløbet, 
betragtes bestillingen som annulleret og det betalte depositum er tabt. Vi kontakter dog 
altid lejer inden annullering. 

 Ugen efter turen er kørt fremsendes en kvitteret faktura. Skulle der være brugt mere tid 
end det aftalte, vil den ekstra udgift blive faktureret pr. påbegyndt 1/2 time. Der 
efterfaktureres ikke i forbindelse med forsinkelser der skyldes "udefra kommende årsager" 
(Fx forsinkelse pga. vejr, trafik o. lign.). 

  
Enhver uenighed eller tvist mellem parterne, om forståelsen af Aftalen og/eller disse 
forretningsbetingelser, afgøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole ved retten i 
Kolding 
 
Har du spørgsmål til ovenstående eller brug for hjælp til at planlægge turen, så sidder vi klar ved 
både mail og telefon. Vi har mere end 30 års erfaring i limousinekørsel og den deler vi gerne med 
dig.  
  
Alle indbetalinger kan ske ved bankoverførsel til Sparekassen Kronjylland, reg. 6235 konto 
9300082929 eller via MobilePay til 602067 - Husk at påføre Ordrenummer på alle indbetalinger. 
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