
vedlegg 3: Tilleggskostnader 

Ved å bli med Zipcar, aksepterer medlemmet å betale Zipcar de kostnader, gebyrer, avgifter og 

utgifter som er angitt i Kontrakt, inkludert spesifikt og uten begrensning de som er angitt i dette 

Vedlegg 4. Følgende er ikke uttømmende og andre spesifikke avgifter, gebyrer og kostnader kan 

gjelde. Partene er enige om at disse kostnadene er et ekte estimat av kostnadene som sannsynligvis 

vil bli pådratt av Zipcar i tilfelle medlemmet gjennomfører noen av handlingene beskrevet herunder. 

1. Tilbakelevere et kjøretøy sent (i tillegg til per time avgifter for bruk av 

kjøretøy)  

1.1 NOK 350 per sene time eller en del av den, opp til maksimalt NOK 1050 per sen retur. Gjelder 

bare Zipcar Roundtrip reservasjoner. 

2. Tilbakelevere et kjøretøy med mindre enn en fjerdedel tank med 

drivstoff 

2.1 NOK 350 hvis du returnerer et Zipcar-kjøretøy med mindre enn en fjerdedel tank med drivstoff.  

3. Gebyrer for kansellerte eller avkortede reservasjoner på Zipcar 

Roundtrip 

3.1 Alle kostnader vil bli kansellert eller refundert for en reservasjon (i) på mindre enn 8 timer 

kansellert eller endret 3 timer eller mer før reservasjonen var planlagt å begynne eller (ii) 8 timer 

eller lenger kansellert eller avkortet 24 timer eller mer før reservasjonen er planlagt å begynne. 

3.2 For en reservasjon på mindre enn 8 timer, dersom du avbestiller eller forkorter den mindre enn 3 

timer før den er Planlagt å begynne, vil du være forpliktet til å betale for hele beløpet av den 

opprinnelige reservasjonen (en del av dette kan vises på fakturaen som en avbestillings- eller 

endringsavgift, og en del av dette kan vises som bruksavgift). 

3.3 For en reservasjon 8 timer eller lenger, hvis du avbestiller mindre enn 24 timer før det er planlagt 

å starte, vil du bli forpliktet til å betale for hele beløpet av reservasjonen, opp til maksimalt antall 

daglig rate (en del av dette kan vises på fakturaen som en avbestillings- eller endringsavgift og en del 

av disse kan vises som bruksavgifter). 

3.4 For en reservasjon 8 timer eller lenger, hvis du forkorter reservasjonen mindre enn 24 timer før 

den er Planlagt å starte, vil du være forpliktet til å betale for faktisk bruk pluss en kansellerings- eller 

endringsavgift lik den gjenværende delen av den opprinnelige reservasjonen, med avbestillings- / 

endringsgebyret avkortet til en daglig rate (en del av det kan vises på fakturaen som en avbestillings- 

eller endringsavgift og en del av disse kan vises som bruksavgifter). 

3.5 I tillegg vil medlemmene bli belastet et reservasjonsgebyr på NOK 30 for reservasjoner, 

forlengelser eller avbestillinger som er utarbeidet av en Zipcar-representant og ikke gjennom 

nettstedet, smarttelefon eller vår telefon.  

4. Skadegebyr 

4.1 Hvis du er involvert i en ulykke, vil du bli belastet opp til maksimal skadebelastningsavgift. 

Skadeavgiften kan endres etter Zipcars skjønn. Vennligst se prisplanen som gjelder for ditt 

medlemskap og din nåværende maksimale skadeavgiftsats. Vær oppmerksom på at, som angitt i 

kontraktens punkt 5.1, kan et medlem være ansvarlig for alle gjeldende skader og kostnader, 

http://www.zipcar-no.com/medlemsavtale


inkludert de som overstiger gjeldende skadeavgift, oppstått fra medlemmets manglende 

overholdelse av kontraktens vilkår.  

5. Generell Avgift 

5.1 For eventuelle brudd på Zipcar-regler, kan medlemmene bli belastet et generelt gebyr på opptil 

NOK 1500 per overtredelse. I tillegg kan medlemmet bli belastet for eventuelle kostnader som Zipcar 

har pådratt seg (inkludert all reparasjon og gjenvinningskostnader, advokatkostnader, inkludert, 

uten begrensning, advokatsalærer) (a) hver gang et uttrykning til kjøretøy er påkrevd som følge av 

regelbrudd eller på annen måte som følge av handlinger fra medlemmet eller (b) for andre 

mislighold av et medlem å overholde noen bestemmelse i kontrakten eller reglene, annet enn de 

reglene for hvilke en bestemt avgift eller kostnad er spesifikt angitt i kontrakten. Uten å begrense 

generality av det foregående, vil du bli belastet et gebyr for forglemmelse, utelatelse, eller 

uaktsomhet fra din side som ulemper Zipcar eller andre medlemmer, som for eksempel å ikke 

returnere eller mister nøklene til et kjøretøy, unnlatelse å slå av et kjøretøyets frontlykter, unnlater å 

koble til en lader til elektriske kjøretøy på slutten av reservasjonen, forårsaker eller tillater skade på 

et kjøretøy som krever reparasjon eller rengjøring av slikt kjøretøy (internt eller eksternt), retur av 

kjøretøy til feil sted eller forlater bilen i et begrenset parkeringsområde, ikke betaler en 

parkeringsbillett, unnlater å melde ifra til Zipcar om tyveri, hærverk eller skade knyttet til kjøretøyet, 

etc. Medlemmer belastet for slike kostnader skal ha rett til en spesifisert liste over avgifter. 

Medlemmer kan bli belastet for estimert kostnader i perioden frem til endelig reparasjon.  

6. Andre tilleggsavgifter 

6.1 Følgende gebyrer gjelder for Zipcar Roundtrip: 

Behandling av lovbrudd 

Bytting av kjøretøysnøkler: Til kost 

Borttauing av kjøretøy: Til kost 

Uttrykningsgebyr (inkl. borttauingshendelser, feil ved skader, overføring av Zipcar kjøretøy fra 

utenfor Zipzone, etc.): NOK 400 inkl. MVA 

Lovbrudd (inkl. fartsbot, pakeringsbot, etc.): Til kost 

Lovbrudd behandlingsgebyr: NOK 100 inkl. MVA 

Spesiell rengjøringsgebyr: Minimum NOK 500 inkl. MVA 

Andre gebyrer 

No-Accident Letter: NOK 150 inkl. MVA 


