HeatSave A/S
Helge Nielsens Alle 7.3a
8723 Løsning
+45 70 60 56 25
kontakt@heatsave.dk

LEASING
Grøn energi er blevet normen og varmepumper er fremtiden - er du klar?

VI SIGER

TUSIND TAK
FOR AT OVERVEJE OS!

Varmepumper kan sikrer massive besparelser på energi
budgettet. De er langt mere miljøvenlige og økonomiske
end de traditionelle opvarmningstyper som gasfyr, oliefyr,
fjernvarme og elvarme.

Hos os spiller kundeservice en stor rolle i vores dagligdag. Vi
sætter en ære i at servicere dig både før og efter leasing eller
køb af en varmepumpe.

HeatSave A/S

Leverandør af kvalitets varmepumper

KONTRAKT

Leasing aftale nr
Leasingtager:
Navn:
Adresse:
postnr./by:

Leasinggiver:
Heatsave A/S
Helge Nielsens allé 7,3A
8723 Løsning

CPR/CVR nr.:
Telefon:
E-mail:

CVR nr.:
Telefon:
E-mail:

Anlæg:
Type
EAN nummer
installtions dato:

Indedel

Samlet pris inkl.moms

kr.

Ekstra ordinær leasing ydelse

kr.

Leasings ydelse
Service ydelse
Samlet md.ydelse
Rest værdi
Depositum

kr.
kr.
kr.
Kr.
Kr.

Leasingperiode:
Leverings dato:
Installations dato:
Slut dato:
Leasing periode:

39514303
+45 70 60 5625
kontakt@heatsave.dk

Udedel

navn

cpr nr

måneder

Kontraktudløb:
Ved kontrakt udløb skal leasing tager indfri restværdien og herefter er det deres ejendom- Service aftale kan
herefter tilkøbes.
Særlige vilkår:
Ved kontraktens indgåelse betales første måneds leasingydelse, evt. depositum, ekstraordinær leasingydelse samt
etableringsgebyr. Depositum returneres efter kontraktens udløb.
De angivne priser er ekskl. grøn afgift, forsikring, service og vedligeholdelse med mindre andet er anført. Den
månedlige ydelse er underlagt eventuelle ændringer i pengemarkedsrenten CIBOR og betales månedsvis forud.
Leasingkontrakten er underlagt HEATSAVE A/S almindelige betingelser for leasingaftaler. Betaling af leasingydelser
og øvrige ydelser knyttet til aftalen kan alene ske med frigørende virkning til kontonummer:
Dato:

Dato:

Dato:

Underskrift leasinggiver:

Leasing tager:1

Leasing tager:2

_____________________
Heatsave A/S

_____________________

_____________________

Leverandør af kvalitets varmepumper
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VI LEVERER

TRYGHED
HeatSave varmepumper er ikke kun varmepumper med den nyeste
teknologi og højeste kvalitet, men også tryghed og en yderst god investering
som både gavner økonomien men også vores miljø. Vi er specialister i
varmepumper.
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OM OS

1

VORES HISTORIE
... INDTIL VIDERE

HeatSave A/S Videncenter for varmepumper - vores mål er at lave gode og langtidsholdbare
løsninger som sikre en lav drift udgift for vores kunder – HeatSave Startede for 8 år siden
med en ide om at finde og sælge gode kvalitets varmepumper til det Danske marked- Det har
været en rejse med mange udfordringer og bump på vejen men i dag står vi med et stærkt og
solidt fundament med en stor viden og erfaringer omkring varmepumper og installation heraf.
Vi ser stadig en udfordring i at optimere på alle tænkelige måder – ikke kun teknisk men også
processen i at have og betjene en varmepumpe som forbruger. Gennem vores nøje udvalgte
medarbejdere arbejder vi hele tiden på optimeringer. Vi vil være de bedste i markedet.

Vi tænker
EFFEKTIVT
Med bred erfaring har vi en god forståelse
på hvilke typer installationer som giver
bedst mening for netop dit behov.

Vi er klar på
PROJEKTER
Uanset om det er de små projekter som en
vinkælder der skal have en varmepumpe
med kølefunktion, eller en hel erhvervspark
der skal have industripumper, så er vi klar.

Vi går ind for
SIKKERHED
En af vores fornemmeste opgaver når du
leaser en pumpe hos os, er at du føler dig
sikker, tryg og taget godt af.

Og vi gør det
TIL TIDEN
En aftale er en aftale og det lever vi efter.
Du kan derfor være sikker på at din pumpe
bliver serviceret og monteret til tiden.

Leverandør af kvalitets varmepumper
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VORES OPGAVE

DEN BEDSTE

LØSNING
VI ER HER FOR DIG
Hos HeatSave bestræber vi os på, at skabe lange kunde relationer, som
bygger på respekt og troværdighed. Vi lever af at give vores kunder tryghed
for at de kan holde varmen med de løsninger vi leverer.
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VORES EKSPERTISE OMRÅDE
Det vi er bedst til

Vi er drevet af simple
principper som sikrer
tryghed og kvalitet for
alle vores kunder

HEATSAVE

DESIGN

Vi leverer varmepumpeløsninger og køleanlæg
til erhverv og private som absolut ligger i den
bedste ende af skalaen - vi søger altid efter
forbedringer til gavn for vores kunder og
samarbejdspartnere.

Vores produkter er udvalgt nøje, ud fra et
designmæssigt synspunkt, således at de passer i
den nordiske stil. Dette betyder at vi vælger efter
dybde, farve og en enkelt stil, der passer godt i de
danske hjem.

FUNKTIONALITET

SERVICE

Alle vores produkter er testet så de overholder
de gældende EU krav. Vi vælger nøje vores
produkter ud fra særlige krav til lydniveau, Wifi
muligheder, energimærkning osv., for at sikre
os at vi har et kvalitetsprodukt der er blandt
markedets bedste.

Hos HeatSave leveres alle leasing aftaler med
en 8 års garantiservice på luft til luft, mens luft
til vand varmepumperne leveres med en 12 års
garantiservice.

Leverandør af kvalitets varmepumper
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VORES 3 NØGLEORD

KVALITET
Hos HeatSave er vi yderst kvalitetsbevidste og kvaliteten på vores varer er derfor helt i
top. Vi har gennemgået flere forskellige produkter og producenter for at sikre os at vi
står stærkest på markedet med varer i topkvalitet som vi kan stå 100% inde for.
Vi sørger derfor hele tiden for at vores sortiment består af de nyeste og bedste
pumper på markedet, for at sikre dig den bedste pumpe med den nyeste teknologi.

TRYGHED
Kundeservice er ikke kun før køb eller leasing af en pumpe, men under hele forløbet.
Derfor gør vi alt hvad vi kan for at vores kunder føler sig trygge ved vores produkter og
den komplette løsning. Hvis du vælger en luft til vand løsning, er der endda mulighed
for at opkoble din pumpe på internettet, hvor vores hovedkontor kan sidde og holde
øje med pumpen for dig og sørge for at alt spiller som det skal. Derudover behøver
man ikke selv nogen teknisk know-how, da med blot et opkald kan vi stille langt de
fleste funktioner på din pumpe, uden du behøver at røre en finger. Dette er specielt
gavnligt hvis man er taget på ferie og vil have justeret på pumpen mens man ikke er
hjemme.

TROVÆRDIGHED
For HeatSave betyder det meget, at vi kan levere en fremragende service til vores
kunder. Men det er mere end bare salg og montering af varmepumper, der driver os.
Hos os er troværdighed og pålidelighed ikke kun noget man kommunikerer sig til, men
også noget man finder i vores handlinger. Vi er der derfor ALTID for at hjælpe dig. Vi er
derfor ikke blot din leverandør af varmepumper, men din partner, der hjælper dig med
at opnå den bedste løsning til dine behov.
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LUFT TIL LUFT

FRA

259 DKK
PR. MÅNED

LUFT TIL VAND

FRA

995 DKK
PR. MÅNED

R 8 ÅRS PRODUKT GARANTI

R 12 ÅRS PRODUKT GARANTI

R INKL. SERVICE AFTALE

R INKL. SERVICE AFTALE

R A+++ ENERGIMÆRKET PUMPE

R 6-12 KW (STØRRERE MODELLER

R INKL. INSTALLATION
R DEN BILLIGESTE LEASING PÅ 		
DET DANSKE MARKED

R INKL. WIFI - TIL STYRING AF 		
PUMPEN VIA SMARTPHONE

R LAVT LYDNIVEAU
R GRATIS UDSKIFTNING VED
DEFEKTE KOMPONENTER VED

KAN OGSÅ FÅES)

R INKL. INSTALLATION
R DEN BILLIGESTE LEASING PÅ 		
DET DANSKE MARKED

R UDVIKLET AF SVENSKE
INGENIØRER

R LAVT LYDNIVEAU
R GRATIS UDSKIFTNING VED

ALMINDELIGT BRUG INKL.

DEFEKTE KOMPONENTER VED

MATERIALER OG

ALMINDELIGT BRUG INKL.

TIMEFORBRUG)

MATERIALER OG
TIMEFORBRUG)

R INKL. WIFI - TIL
FJERNSTYRING AF PUMPEN,
SAMT DATAOPSAMLING FOR
VORES KONTROLCENTRAL

Leverandør af kvalitets varmepumper
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FORDELENE

DER ER MANGE FORDELE VED AT LEASE EN
VARMEPUMPE
PROJEKT LØSNINGER
I ALLE STØRRELSER

SERVICE
OG STYRING

Fra sommerhus til industri, kan vi
skræddersy en aftale til dig

Online system sørger for at dit
system kører optimalt

Uanset hvor stort eller hvor småt dit
varmepumpe projekt end må være, så kan en
leasing aftale hos os laves præcis efter dine
ønsker og dit behov

I din aftale er der inkluderet 100% servicering
af din pumpe. Du får adgang til et onlinesystem,
der giver dig mulighed for at se den aktuelle
drift på varmepumpen samt online betjening af
varmepumpen

DET
ØKONOMISKE

AUTOMATISK
VARMESTYRING

Ingen oprettelsesgebyr
og gratis montering

Pumpen husker dine præferencer
og indstiller sig selv

Oprettelsen er selvfølgelig gratis, ligeledes er
selve installationen, du skal ikke gøre noget andet
end at åbne døren for montøren. Der er ingen
betalingsgebyrer når du er tilmeldt PBS.

Pumpen er udstyret med en intelligent
automatiseret digital varmestyring, som tilpasser
sig efter dine ønsker til temperaturen i huset

FLOT DESIGN
Pumperne er af nordisk design
som passer ind i danske hjem
Pumperne har et flot og diskret design på
anlægget. Ydermere er pumperne antibakterielle
og Legionella frie. Nem og simpel betjening via
intuitivt display
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ALMINDELIGE VILKÅR

§ 1 Aftalens parter
Disse almindelige vilkår for leasingaftalen omfatter
følgende 3 parter:
Leasinggiver/leasingformidler
CVR nr. 39514303 Heatsave A/S,
Helge Nielsens Alle 7, 3A, 8723 Løsning
Leasingtager/brugeren af det leasede
		
Kreditgiver
CVR nr. 30088158 E.S. Rental A/S,
Lundagervej 31, 8722 Hedensted

§ 2 Ejendomsret
Ejendomsretten af det leasede anlæg er og
forbliver hos E. S. Rental A/S (kreditgiver).
Som følge heraf kan leasingtager ikke sælge,
pantsætte eller foretage andre lignende
dispositioner over det leasede anlæg.
Ejendomsretten omfatter også genstande, der
tilføjes i eller erstatter dele af anlægget.

§ 3 Brugsret
1. Leasingtager har ret til sædvanlig brug af det
leasede anlæg.
2. Leasingtager er ikke berettiget til at udleje,
fremleje eller overlade brugen af det leasede
anlæg til en tredjemand uden E. S. Rental A/S
(kreditgiver) og HeatSave A/S (leasinggiver)
forudgående skriftlige godkendelse.
3. Leasingtager har ret til at anvende det leasede
anlæg til brug i husstanden. Dette forudsætter
dog, at forsikringen er fuldt dækkende for de
pågældende områder, jf. § 8, i ”almindelige
vilkår”, samt leasingtager har de øvrige
fornødne tilladelser fra offentlige myndigheder.

§ 4 Besigtigelse og identifikation
HeatSave A/S kan når som helst inspicere
det leasede anlæg, ligesom bruger er

forpligtet til, på HeatSave A/S forlangende,
at oplyse hvor det leasede anlæg befinder
sig. Typebetegnelser, fabrikationsnumre
og lignende, der tjener til identifikation af
anlægget, må ikke fjernes. E. S. Rental A/S
(kreditgiver) kan forlange, at anlægget mærkes,
således at det fremgår at det tilhører E. S.
Rental A/S (kreditgiver).

§ 5 Udgifter og vedligeholdelse
1. Under leasingperioder afholder leasingtager
enhver udgift, der kan henføres til besiddelsen
og brugen af det leasede anlæg, herunder alle
offentlige udgifter.
2. Leasingtager er forpligtet og ansvarlig for, at
det leasede anlæg passes og vedligeholdes
i henhold til anlæggets service- og
garantibestemmelser herunder betjener
anlægget som beskrevet i brugermanual.
Anlægget skal vedligeholdes, således at det til
enhver tid er i god og brugbar stand og ikke
udviser anden forringelse end den, der følger
af almindelig slid og ælde.

§ 6 Beskadigelse, tilintetgørelse og
bortkomst
1. Leasingtager hæfter efter lovens almindelige
regler for alle skader på det leasede samt
tilbehør og for det leasede bortkomst, hvis ikke
andet er aftalt i leasingkontrakt. Leasingtager
hæfter, selvom leasingtager er uden skyld i
skaden eller bortkomsten.
2. Leasingtager skal ved beskadigelse af
det leasede erstatte alle omkostninger
ved en reparation. Ved manglende
tilbehør skal leasingtager erstatte
genanskaffelsesudgifterne. Leasingtager
hæfter for bortkomne papirer. Leasinggiver
kan fakturere et arbejdsgebyr for hvert
borkommet dokument. Arbejdsgebyret kan
højeste påløbe sig 1.800 kr. ekskl. moms pr/
dokument.

Leverandør af kvalitets varmepumper

11

ALMINDELIGE VILKÅR
3. Hvis det leasede totalskades, eller hvis det
leasede bortkommer, skal leasingtager erstatte
det leasede værdi opgjort i henhold til § 9 &
12.
4. Det leasede anses for bortkommet, når
leasingtager trods skriftlige opfordringer
ikke har tilbageleveret det leasede senest 7
dage efter skriftlig opfordring. Det leasede
anses ligeledes for at være bortkommet,
hvis det leasede ikke befinder sig på den
installationsadressen
5. Leasingtager skal betale de udgifter, som
opstår i forbindelse med leasinggivers
eftersøgning og genanskaffelse af det leasede.
Ejendomsretten til det leasede tilhører
altid leasinggiver, uanset om det leasede er
bortkommet eller beskadiget.
6. Ved beskadigelse eller bortkomst af det
leasede, er leasingtager forpligtet til at
meddele dette til leasinggiver skriftligt indenfor
48 timer. Dette gælder også for skader forvoldt
af det leasede.

§ 7 Ansvar
Bruger kan ikke rejse krav mod HeatSave A/S
for eventuelt driftstab, eller andre afledte
tab, som leasingtager måtte lide som følge af
forsinket eller manglende levering, mangler
ved, beskadigelse eller ødelæggelse af det
leasede anlæg, uanset årsagen.

§ 8 Forsikring
1. Leasingtager er forpligtet til, for egen
regning og med noteret deklaration til E. S.
Rental A/S, at tegne forsikring som omfatter
det installerede anlæg i et anerkendt
forsikringsselskab.

i forbindelse med underskriften af
leasingkontrakten samtykke til, at både E. S.
Rental A/S og HeatSave A/S overfor det til
enhver tid værende forsikringsselskab må
udveksle alle type oplysninger (inkl. CVR/CPR
Nr.) om forsikringsforholdet og eventuelle
præmierestancer.
3. Såfremt leasingtager undlader at betale
forsikringspræmie, er HeatSave A/S berettiget
til at betale denne for brugers regning jf. I
øvrigt § 13.
4. Såfremt leasingtager underlader at tegne
forsikring, er HeatSave A/S berettiget til at
tegne denne og opkræve forsikringspræmien
hos leasingtager, jf. i øvrigt § 13.

§ 9 Totalskade eller bortkomst
I tilfælde af skade eller bortkomst ophører
leasingkontrakten. Den af forsikringsselskabet
udbetalte forsikringssum tilfalder E. S.
Rental A/S, medmindre bruger indfrier
kontrakten i henhold til § 12. I tilfælde af
forsikringssummen ikke dækker HeatSave A/S
krav, er bruger forpligtet til at betale HeatSave
A/S det manglende beløb. Der skal i øvrigt ske
opgørelse, som nævnt i § 12.

§ 10 Leasingafgift, moms, depositum
m.v.
1. Leasingafgiften betales til HeatSave A/S i
henhold til det aftalte.
2. Den forholdsmæssige leasingafgift tillægges
moms med den til enhver tid gældende sats.
Den forholdsmæssige leasingafgift betales af
bruger efter påkrav fra HeatSave A/S

2. Leasingtager tiltræder ved sin underskrift, at
forsikringsselskabet anmodes om at notere
panthaverdeklaration i overensstemmelse
med gældende vilkår. Bruger meddeler
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ALMINDELIGE VILKÅR
3. Alle betalinger skal ske til en af HeatSave A/S’
anviste bankkonto og betalinger skal være
i hænde den første bankdag i måneden.
Ved betaling efter forfaldstid er HeatSave
A/S berettiget til at opkræve morarenter fra
forfaldsdagen til betaling sker med 2 % pr.
påbegyndt måned samt kompensations beløb
på Kr. 310,- pr opkrævning.
4. I tillæg til leasingafgiften betales moms.
Såfremt der sker ændringer i moms, bidrag,
afgifter m.v. eller der i øvrigt indføres nye
afgifter, er HeatSave A/S berettiget til at
foretage en forholdsmæssig regulering af
resterende betalinger i henhold til kontrakten.
5. Har leasingtager betalt depositum eller anden
sikkerhed, tjener denne sikkerhed ligeledes
som sikkerhed for enhver anden forpligtelse,
som leasingtager har eller måtte få over for
HeatSave A/S

§ 11 Opsigelse
1. Hver af parterne kan opsige leasingkontrakten
uden varsel, såfremt det viser sig umuligt
at levere genstanden, eller såfremt levering
ikke er sket senest seks måneder efter det
aftale tidspunkt, forudsat at Heatave A/S er
berettiget til at hæve købsaftalen. Opsiges
leasingkontrakten efter denne bestemmelse,
skal leasingtager erstatte HeatSave A/S som
følge af indgåelsen af kontrakten.
2. Leasingtager har ret til at opsige nærværende
kontrakt, når der er gået 12 måneder af
leasingperioden, forudsat at kontrakten ikke er
misligholdt jf. § 13.
3. Opsigelse skal ske med mindst 1 måneds
varsel, og ved anbefalet brev til HeatSave A/S,
til en rentetermin. Såvel ved opsigelse som ved
skade foretager HeatSave A/S opgørelse.

4. Leasingkontrakten er med de under stk. 4
nævnte undtagelser uopsigelig fra HeatSave
A/S side.
a. Er leasingtager en enkeltmandsvirksomhed
eller et interessentskab, såfremt den
personligt ansvarlige indehaver eller en af
disse dør.
b. Er leasingtager et aktie- eller
anpartsselskab ved overgang af
en bestemmende del af aktieanpartskapitalen
c. Hvis leasingtager ikke efter påkrav
indlevere sit årsregnskabsmateriale,
herunder evt. perioderegnskaber og
budgetter.
Ved opsigelse efter denne bestemmelse vil der
ske opgørelse som nævnt i § 12.

§ 12 Opgørelse ved opsigelse
1. Ved leasingtagers opsigelse af
leasingkontrakten foretager HeatSave A/S en
opgørelse af, hvad leasingtager skal tilsvare
HeatSave A/S efter nedenstående regler.
2. Leasingtager skal tilsvare HeatSave A/S, den
af HeatSave A/S opgjorte nedskrevne værdi
for leasingkontrakten. Den nedskrevne værdi
er beregnet efter lineær afskrivning ud fra
indregnet startværdi og restværdi ved udløb af
kontrakt.
3. Det af HeatSave A/S opgjorte beløb, med tillæg
af moms, skal indbetales til HeatSave A/S
senest ved opsigelsesperiodens udløb.
4. Når det opgjorte beløb er indbetalt, vil
HeatSave A/S snarest muligt indhente tilbud
på salg eller genudlejning af anlægget.
Indhentet tilbud forelægges for leasingtager.
Såfremt leasingtager ikke kan godkende det af
HeatSave A/S forelagte tilbud, har leasingtager
ret til, inden 14 dage efter HeatSave A/S
afsendelse af tilbuddet til leasingtager, selv
at fremskaffe købstilbud fra tredjemand eller
forlange genstandende solgt ved offentlig
auktion mod at deponere og afholde de

Leverandør af kvalitets varmepumper
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hermed forbundne omkostninger. Salg
til tredjemand har først retsvirkning, når
HeatSave. A/S salgsfaktura er betalt. HeatSave
A/S godtgøre herefter bruger det fremkomne
nettoprovenu.

§ 13 Misligholdelse
1. I tilfælde af brugers misligholdelse kan
HeatSave A/S straks og uden varsel ophæve
kontrakten og foretage opgørelse, og
leasingtageren bliver erstatningsansvarlig for
ethvert tab, som HeatSave A/S måtte lide i
anledning af brugers misligholdelse.
2. Som misligholdelse fra leasingtagers side
betragtes enhver tilsidesættelse af de pligter,
som følger af nærværende kontrakt eller
øvrige kontrakter indgået med HeatSave A/S,
herunder, men ikke begrænset til, enhver
forsinkelse med betaling af leasingafgifter,
herunder offentlige afgifter, forsikringspræmier
m.v., manglende vedligeholdelse af det leasede
anlæg, nægtelse af at lade HeatSave A/S
inspicere anlægget og overladelse af brugen
helt eller delvist til en anden uden E. S. Rental
A/S og HeatSave A/S forudgående accept.
3. Som misligholdelse betragtes desuden det
forhold, at leasingtager søger en udenretlig
ordning med sine kreditorer, indgiver
anmodning om gældssanering, standser
sine betalinger, træder i likvidation eller
kommer under konkurs, med mindre boet
inden 14 dage stiller betryggende sikkerhed
for, at leasingtagers forpligtelser i henhold til
nærværende kontrakt vil blive opfyldt.
4. Ved misligholdelse er HeatSave A/S berettiget
til enhver tid at Slukke for anlægget indtil dette
er bragt i orden.

§ 14 Opgørelse ved misligholdelse
1. Når leasingkontrakten hæves som følge af
misligholdelse, foretager HeatSave A/S en
opgørelse af, hvad leasingtager skal tilsvare

14

HeatSave A/S udover allerede forfaldne beløb
efter nedenstående regler.
2. For så vidt angår de endnu ikke forfaldne
leasingafgifter samt en eventuel indregnet
restværdi, skal leasingtager tilsvare HeatSave
A/S et beløb opgjort ved, at de endnu ikke
forfaldne leasingafgifter samt en eventuel
indregnet restværdi tilbagediskonteres med
den gældende CIBOR rente (1 måned) med
fradrag af 1 procentpoint pr. måned.
3. Det således opgjorte beløb med tillæg af
moms skal indbetales til HeatSave A/S inden
8 dage efter HeatSave A/S afsendelse af
opgørelsen til leasingtager.
4. Ved misligholdelse af kontrakten er
leasingtager forpligtet til straks at aflevere
det leasede anlæg på HeatSave A/S adresse i
Løsning. HeatSave A/S berettiget til uden varsel
og uden retsskridt og for leasingtager regning
at afhente anlægget.

§ 15 Skilsmisse, salg eller Tvangssalg
Ved skilsmisse, salg eller tvangssalg der
vedrører det installerede anlæg hæfter
samtlige myndige personer beboende på
matrikel/ejendom solidarisk hvori anlægget er
monteret.

§ 16 Forlængelse
Leasingkontrakten kan ikke forlænges,
medmindre parterne skriftligt enes herom.
Eventuel aftale herom skal være endeligt
indgået mellem parterne senest en måned før
leasingperiodens udløb.

§ 17 Tilbagelevering
Når leasingkontrakten ophører, ved opsigelse
eller misligholdelse, skal leasingtager straks
indfri restsummen på anlæg til HeatSave A/S.
Leasingtager kan ikke udøve tilbageholdsret i
anlægget.
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§ 18 Overdragelse

HeatSave A/S er ikke berettiget til at
overdrage sine rettigheder og forpligtelser
ifølge nærværende leasingkontrakt helt eller
delvist til tredjemand, medmindre der sker et
kreditorskifte efter REGAL
§3.b stk 6.nr2.

§ 19 Transporteklæring
Ejendomsretten til det leasede er ved
særskilt aftale transporteret til E. S. Rental A/S
(kreditgiver). Denne transport er gældende
indtil den tilbagekaldes af E.S Rental A/S
(kreditgiver) med meddelelse til både Heatsave
A/S (leasinggiver) og leasingtager.
Transporten omfatter ikke leasingtagers
betaling af ekstraordinære eller ordinære
leasingydelser samt et evt. depositum, som
med frigørende virkning kan betales til
Heatsave A/S (leasinggiver).

§ 20 Accept af transport
Undertegnede leasingtager(e) erklærer hermed:
• At være bekendt med at leasinggiver
har transporteret sin ejendomsret som
beskrevet ovenfor, hvorefter enhver
handling i henhold til ejendomsretten
(det gælder f.eks. salg, overdragelse,
misligholdelse osv.) i henhold til
leasingkontrakten alene med frigørende
virkning kan ske til ved meddelelse til Es
Rental (kreditgiver).
• At det leasede, som følge af transporten,
ej heller må sælges eller tilbageleveres
til leasinggiver uden kreditgivers
godkendelse,
• At være forpligtet til, hurtigst muligt at
give kreditgiver meddelelse om ændring
i forsikringsforhold, skade på det leasede
eller salg (herunder ændrede ejerforhold),
• At være indforstået med, at alle
kontraktoplysninger indgået mellem
Leasinggiver og Leasingtaget må overlades
til ES Rental (kreditgiver)
• At være indforstået med, at leasinggiver

kan orientere ES Rental (kreditgiver)
om forløbet af kontraktens afvikling og
betaling.

§ 21 Persondataloven
De personoplysninger, som HeatSave A/S
ligger inde med eller indsamler, anvendes af
HeatSave A/S med henblik på administration
og opfyldelse af kontrakten samt til brug for
andre aktiviteter, som HeatSave A/S inden
kontraktens indgåelse er blevet anmodet om at
udføre. Behandling af personoplysninger sker
ligeledes for at opfylde juridiske forpligtelser.
Personoplysning kan endvidere herom, til
kunde- og markedsføringsanalyser samt
ledelsesrapporteringer. Personoplysninger
kan anvendes til markedsføring af HeatSave
A/S ydelser. Med henblik på ovennævnte
formål k an personoplysninger videregives
til andre selskaber i Euro - Steel koncernen
eller til selskaber, som Euro - Steel koncernen
samarbejder med, herunder selskaber
uden for det Europæiske Økonomiske
Samarbejde. Såfremt leasingtager ikke ønsker
sine personoplysninger anvendt til brug for
direkte markedsføring, kan han give skriftlig
meddelelse herom. Leasingtager har ret til
ved skriftlig henvendelse at få oplyst, hvilke
personoplysninger HeatSave A/S behandler
om leasingtager, samt til at få rettet forkerte
eller ufuldstændige oplysninger.

§ 22 Værneting
Alle søgsmål om nærværende kontraktforhold
afgøres ved HeatSave A/S værneting.
Leasingtager er forpligtet til at lade sig
medinstævne/medinindklage for den domstol
eller voldgiftsret, hvor HeatSave A/S måtte
blive indstævnt/indklager i tvister, der vedrører
eller udspringer af anlægget. Parternes forhold
afgøres efter dansk ret.
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