
 Leje kontrakt nr.  
mellem 

CTcoin A/S, Holkebjergvej 138, 5250 Odense SV,   CVR nr. 15658738 

og 

Navn:  Adresse:    CVR nr.  

hvor følgende er d.d. aftalt: 

 

Månedlig leje med forkøbsret (i henhold til pkt. 6) er aftalt til   Kr. 

Månedlig service kontakt er aftalt til:       Kr. 

Værdi af det ovenfor nævnte udstyr er    Kr.  

Lejemålet påbegyndes     den  

Depositum på 3 mdr. erlægges ved start lejeaftale                                                                             Kr. 

Leje for de første 3 mdr. erlægges ved aftalens indgåelse   Kr. 

Lejen faktureres herefter månedligt forud, første gang    den 

Lejer erkender at have modtaget det lejede i god og forsvarlig stand. Ved lejemålets ophør er lejeren pligtig at tilbagelevere det 

lejede uden anden forringelse end den, der følger af sædvanlig brug af det lejede. Såfremt det lejede eller en del deraf ikke kan 

tilbageleveres ved lejemålets ophør, er lejeren pligtig at erstatte udlejeren den ovenfor anførte værdi af det som ikke tilbageleveres. 

Lejeren må ikke pantsætte, fremleje eller udlåne det lejede ligesom det lejede må heller ikke fjernes fra lejerens adresse. Skifter 

lejeren adresse, er han pligtig forinden skriftligt at underrette udlejeren. Udlejeren eller hans befuldmægtigede er berettiget til når 

som helst på lejerens adresse at tage det lejede i øjesyn. Lejeren er pligtig til at holde det lejede forsikret mod brand og tyveri for 

dets ovenfor anførte værdi. 

Undlader lejeren at betale lejen i rette tid eller misligholder lejeren i øvrigt denne kontrakt, er udlejeren berettiget til uden 

forudgående varsel at ophæve lejeforholdet og fordre det lejede tilbageleveret, i fornødent fald med fogedens bistand. Lejeren 

bliver endvidere pligtig at erstatte udlejeren ethvert tab, han måtte lide ved, at lejeforholdet afbrydes i utide og alle de med 

tilbagetagelens forbundne omkostninger, herunder advokatsalær. befordrings- og transportudgifter. 

Lejeperiode er minimum 3 måneder. Efter 3 måneder kan såvel lejer som udlejer opsige aftalen skriftligt med 3 måneders varsel til 

udgangen af en betalingsperiode. 

Ved leje med forkøbsret gælder følgende købsregler: 

- Ved køb indenfor 6 måneder, refunderes hele den indbetalte leje. 
- Ved køb indenfor 12 måneder, refunderes 75% af den indbetalte leje. 
- Ved køb indenfor 24 måneder, refunderes 50% af den indbetalte leje. 
- Ved køb efter 24 måneder, refunderes 0% af den indbetalte leje. 

 

Undertegnede lejer erkender at have modtaget en genpart af denne kontrakt. 

CTcoin A/S forbeholder sig ret til at foretage prisjustering efter gældende prisindeks ved kontraktperiodens fornyelse, samt at 

prisregulere, når maskinen bliver 3 år i alder. 

Alle priser er eksklusiv moms. 

 

Odense, den 

 

 

Underskrift og stempel    CTcoin  A/S 

Som lejer     Som udlejer 


