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Hus & hjem | Lifter | Maskiner og ustyr | Kran og transport

Vi leier ut lifter og maskiner 
innen bygg og anlegg.

www.vossliftutleie.no
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Liftutleie

Kontaktinformasjon

Om oss
Vi kan levere lifter til alle formål, slik at du får jobben 
gjort raskt og enkelt. Vi hjelper deg gjerne med å 
finne liften som passer til arbeidsoppgaven din.

Før du bestiller er det lurt å tenke litt over hva liften 
skal brukes til og hvordan arbeidet skal utføres. Vi 
hjelper deg gjerne med å finne rett lift til jobben.

Adresse: Brynaskogen 9, 5705 Voss
Telefon: 990 46 769
E-post: post@vossliftutleige.no
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Hus & hjem
Skal du gjøre jobben selv? Hos oss finner du det du trenger for å lykkes.

Vi gir deg fremgangsmåtene, tipsene og triksene du må være klar over for 

at oppussingsprosjektene dine går som en lek. Vi anbefaler også hvilke 

produkter som gjør jobben lettere.

Lifter 
Vi tilbyr utleie av lifter til innendørs eller utendørs bruk, lifter med 

firhjulstrekk, teleskoplifter og sakselifter. Vi hjelper deg gjerne med å 

finne liften som passer til arbeidsoppgaven din, slik at du får jobben 

gjort raskt og enkelt.

Maskiner og utstyr
Vi tilbyr utleie av anleggsmaskiner som kompressorer, 

komprimeringsutstyr, boreutstyr, kappemaskiner og  minigravere. 

Ta gjerne kontakt for å få hjelp til å finne riktig utstyr tilpasset ditt behov.

Kran og transport 
Vi har store kranbiler for tunge løft og lang rekkevidde. Vi kjører alt av 

byggevarer, containere, pallegods og maskiner. Vi er fleksible og yter 

vårt beste for å tilby deg en god løsning.



KRANBILER
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KRANBILER

Modell: Kranbil

Størrelse:  42 Tonnmeter

Lasteevne:  11 tonn

Rekkevidde:  <27 m

 

Tilleggsutstyr:  Tipp, Grabb, Klo 

 med sag og henger 

 

Modell: Kranbil

Størrelse:  53 Tonnmeter

Lasteevne:  11 tonn

Rekkevidde:  <31 m

 

Tilleggsutstyr:  Grabb, Klo med sag  

 og henger

 

Modell: Kranbil

Størrelse:  100 Tonnmeter

Lasteevne:  -

Rekkevidde:  <34 m

 

Tilleggsutstyr:  Grabb, Klomed sag, 

 semitralle med utrekk

 

EE PJ080C JV2 DPS PLUS42 Tonnmeter

53 Tonnmeter

100 Tonnmeter

FF PJ080C JV2 DPS PLUS

HG PJ170E JV1 DPS PLUS
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 Tilleggsutstyr: 

Utstyr: Tilhenger      

Utstyr: Semi Tralle     

Utstyr: Vakumløfter     

Utstyr: Klipe og Sag     

Utstyr: Grabb  

Modell: Kranbil

Størrelse:  135 Tonnmeter

Lasteevne:  <16 tonn

Rekkevidde:  <38 m

 

Tilleggsutstyr:  Grab, Klog sag, 

 semitralle evt henger 

G G PJ 190E DPS-C135 Tonnmeter
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Leie av kran/lift 
Før du bestiller er det lurt å tenke litt over hva liften 
skal brukes til og hvordan arbeidet skal utføres. Vi 
hjelper deg gjerne med å finne rett lift til jobben.



Vi arrangerer kurs for liftoperatører
Det er arbeidsgivers ansvar at alt personell som arbeider med 

personløftere skal ha dokumenterte kvalifikasjoner 

og opplæring.

2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av 

arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Kapittel 10. 

Krav til bruk av arbeidsutstyr .

Sørg for at din bedrift og dine ansatte tilfredsstiller lovens 

bestemmelser samt sikkerhetsforskrifter når det gjelder 

arbeid i høyden.
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Standard leievilkår
1. Formål 
Denne avtale regulerer betingelser ved leie av maskiner, utstyr m.m. fra Voss liftutleige AS. 

Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtale, skal disse, for 

å være gyldige, nedtegnes skriftlig og følge som vedlegg til denne avtale.

2. Beregning av leien 
Leietiden løper fra og med den dag det utleide utstyr sendes av Voss liftutleige AS, eller fra den 

tid henting er avtalt. Leietiden løper til og med den dag da utstyret er levert tilbake til depot. 

Dersom ikke annet er avtalt skal objektet leveres tilbake til det depot objektet ble utlevert fra.

3. Hva leiebeløpet inkluderer 
Inkludert i leien er følgende ytelser: Disponering av den kapital og investeringsrisiko utstyret 

representerer. Forebyggende vedlikehold og sikkerhetsinspeksjoner.

Reparasjoner som følger av normal slitasje. Leietageren dekker utgifter til drivstoff, etterfylling 

av motorolje og frostvæske, punktering, transportutgifter fra leveringssted til tilbakelever-

ingssted, renhold av utstyret før tilbakelevering, eventuelt forhåndsavtalt forebyggende 

vedlikehold og utbedring av skader samt forsikring. Se pkt. 8.

4. Fakturering – betalingsbetingelser 
Leie faktureres i samsvar med den til enhver tid gjeldende prisliste. Leien er basert på ett skifts 

bruk av utstyret, eller etter gjeldende avtale. Månedsavtale kan faktureres forskuddsvis hver 

måned mens dagleie faktureres etterskuddsvis. Ved sen betaling svares den til enhver tid gjel-

dende forsinkelsesrente fastsatt i norsk lov. Fakturaer forfaller til betaling 7 dager fra fakturadato 

med mindre annet er skriftlig avtalt. Reklamasjon på faktura må skje innen 5 dager etter fakturada-

to. Ny dagleie belastes hvis innlevering eller oppsigelse av leieutstyr skjer etter kl. 0800.

5. Utlevering og tilbakelevering 
Risiko og ansvar for utstyret beror hos leietageren fra dette forlater Voss liftutleige AS depot 

til dette er returnert til samme. Voss liftutleige AS kan dog anvise annet tilbakeleveringssted, 

dersom dette ikke påfører leietageren meromkostninger. Voss liftutleige AS plikter å overlev-

ere utstyret rengjort og i full driftsmessig stand. Voss liftutleige AS er ansvarlig for at utstyret 

ved overlevering er utformet, utstyrt og vedlikeholdt i henhold til det til enhver tid gjeldende 

regelverk for det aktuelle utstyr. Utstyr som er bestilt må hentes til avtalt tid. Voss liftutleige 

AS vil i så fall belaste leie fra og med avtalt hentedag, inntil avtalen er hevet. Dersom det 

leverte utstyr avviker fra det som er avtalt, skal leietager straks underrette Voss liftutleige AS, 

som på sin side kan foreta omlevering eller annen rettelse. Etter utløpet av 2 virkedager og 

der leieren ikke har meddelt Voss liftutleige AS om feil og/eller mangler, anses leieobjektet å 

være feilfritt ved utlevering. Leietageren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsk-

lar og rengjort stand, fritt for skader. Mangler på utstyret vil ved tilbakeleveringen bli utbedret 

av Voss liftutleige AS for leietagers regning. Er ikke leieobjektet tilstrekkelig rengjort tilkommer 

rengjøringsgebyr.

6. Fremleie 
Leietageren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller 

foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el.lignende.) over utstyret.

7. Tilsyn og bruk av utstyret 
Leieobjektet skal utelukkende brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsfor-

hold det er beregnet for. Leietageren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av 

personell som har fått opplæring i dets bruk, og således har den nødvendige ferdighet for å 

behandle utstyret korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Det er leietakers 

ansvar å sette seg inn i retningslinjer forbruk av utstyret og følge brukerveiledninger eller sik-

kerhetsbestemmelser som gjelder for bruken. Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides. 

Leietageren plikter videre å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende, samt unødig ytre 

påvirkning. De priser som er angitt i prislisten forutsetter bruk i rent og ikke korroderende mil-

jø. Bruk til sandblåsing, sprøytemaling er ikke tillatt. For bruk til arbeider som utsetter utstyret 

for spesielle miljømessige belastninger må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyg-

gende tiltak kan gjøres. Priser for slik beskyttelse vil bli oppgitt på forespørsel. For å forebygge 

unødig driftsstans/reparasjoner eller at farlige situasjoner skal oppstå som følge av at utstyret 

er gått i stykker, skal leietageren daglig foreta kontroll av dette og om nødvendig foreta 

etterfylling av olje, frostvæske, vann på batteri, etc. Forskrifter om inspeksjon og vedlikehold 

kan angis skriftlig. Dersom utstyret fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk. 

Voss liftutleige AS skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Når forebyggende vedlikehold 

er nødvendig blir leietageren på forhåndkontaktet av Voss liftutleige AS, slik at hensiktsmessig 

tidspunkt for dette arbeidet kan avtales. Leietager må ikke foreta endringer eller modifikasjon-

er av utstyret uten forhåndsgodkjenning av Voss liftutleige AS. Voss liftutleige AS har til enhver 

tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietager holdes underrettet om hvor dette benyttes 

under leieperioden.

8. Forsikring – dekningsomfang 
Voss Liftutleie AS tilbyr sine kunder leieforsikring tegnet i et velrenommert forsikringsselskap 

som forsikringsgiver. Forsikringen dekker leid utstyr mot plutselige og uforutsette hendelser, 

som innbrudd, brann, vannskade eller maskinhavari.

Denne forsikringen tegnes automatisk når du leier maskiner og utstyr hos oss. Forsikringen 

er en tingskadeforsikring og dekker skade oppstått plutselig og uforutsett på våre maskin-

er. Denne forsikringen gjelder ikke skade hos 3.part (Ansvarsforsiking). Vi anbefaler derfor 

leietaker å tegne ansvarsforsikring i tillegg. Premien for Leieforsikringen er bare p.t. 5 % av 

listepris (eks. mva), og egenandel beregnes pr. skadetilfelle slik:

 

Kr. 6.000,- (eks. mva) for utstyr med kostpris under kr. 20.000,-

Kr. 7.500,- (eks. mva) for utstyr med kostpris mellom kr. 20.000,- og kr. 200.000,-

Kr. 20.000,- (eks. mva) for utstyr med kostpris over kr. 200.000,-

Som plutselig og uforutsett skade anses ikke slitasje, forbruk, korrosjon, belegg eller 

skjødesløs behandling. Ved tyveri må tidspunktet for tyveriet kunne fastslås, og det må 

kunne dokumenteres at gjenstanden har vært forsvarlig fastlåst/avlåst. Dette skal fremgå av 

politirapporten.

Ved større etableringer eller ved leie av spesialutstyr blir det foretatt en individuell 

forsikringsvurdering. Hvis skade inntreffer

Kontakt Voss Liftutleie snarest.
Oppgi kundenavn, adresse, telefon, kontaktperson og ordrenummer. Oppgi skadet 

materiell, samt eventuelt individnummer. Det må fylles ut en skademelding som beskriver 

hva som har hendt, skadens art og omfang. Tiltak som er iverksatt. (Ved tyveri, innbrudd og 

skadeverk skal politianmeldelse foretas snarest og vedlegges skademeldingen).

Dersom du ønsker å benytte forsikringen vil vi belaste en egenandel på saken med en gang.

9. Ansvarsbegrensning
Leieren er ansvarlig for alle skader og tap, herunder person-, tings- og formueskader, samt 

følgeskader, avsavn og indirekte tap som er påført leieren, dennes ansatte, brukeren av ut-

styret eller tredje mann i forbindelse med leieobjektets transport, plassering eller bruk(inklu-

sive evt. Driftsforstyrrelser). Voss liftutleige AS kan ikke gjøres ansvarlig for slike skader som 

nevnt med mindre Voss liftutleige ASs personell har voldt skaden forsettlig, eller selskapet 

som sådan har opptrådt grovt uaktsomt. Voss liftutleige AS er under enhver omstendighet 

ikke ansvarlig for indirekte tap. Voss liftutleige AS innestår ikke for at det aktuelle utstyr 

tilfredsstiller leietagerens behov.

10. Oppsigelse – heving – mislighold 
Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietageren med en arbeidsdags 

varsel. Utleieforhold med forhåndsavtalt utleietid/pris løper i den avtalte periode, dersom 

ikke spesielle oppsigelsesvilkår er avtalt. Dersom leietageren misligholder sine forpliktelser, 

derunder unnlater å betale leie og/eller eventuelle tillegg i rett tid, samt at utstyret ikke be-

handles av leietager med rimelig skånsomhet, kan Voss liftutleige AS heve avtalen omgående 

og kreve utstyret tilbakelevert. I tillegg kan Voss liftutleige AS kreve erstatning i henhold til 

norsk lov. Leietager kan heve avtalen dersom Voss liftutleige AS ikke foretar vedlikehold og 

reparasjoner på en tilfredsstillende måte.

11. Tvister
Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietager kan ikke holde 

tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører forhandlinger ikke frem, skal tvisten løses etter be-

stemmelsene om voldgift i tvistemålslovens kapitel 32, såfremt partene ikke enes om annet. 

Ved eventuell rettstvist om denne avtale, vedtar partene Voss som rette sted for verneting, jfr. 

tvisteloven§ 4-6.
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Har du spørsmål vedrørende noen av våre tjenester 

eller produkter? 

Ta kontakt for en uforpliktende og hyggelig prat.

 Brynaskogen 9, 5705 VOSS

 Telefon: 990 46 769

 E-post: post@vossliftutleie.no

Kontakt oss

www.vossliftutleie.no




