
Prisliste - Udlejning – MOBILITET Gældende fra 01.02.2019 

Produkt Pris pr. uge 

korttidsleje 
Pris pr. md. Leje 

måned pr. måned  

*
) 

& **) 

Pris pr. md. ved 12 

måneders 

lejekontrakt *** & 

****
) 

 
Cykel, med 3 

hjul (Pris optil 

20.000 kr. inkl. 

moms) 

kr. 350,00 

 

Depositum 

kr. 1050,00 

kr. 1.000,00 

 

Depositum 

kr. 3.000,00 

 

Gebyr: kr. 250 

kr. 450,00 

 

Oprettelsesgebyr 

kr. 1.000,00 

 

Cykel, med 3 

hjul (Pris 

20.000 – 

30.000 kr. inkl 

moms.) 

kr. 500,00 

 

Depositum 

kr. 1.500,00 

kr. 1.250,00 

 

Depositum 

kr. 3.750,00 

 

Gebyr: kr. 250 

kr. 650,00 

 

Oprettelsesgebyr 

kr. 1.000,00 

 
Cykel, med 3 

hjul og 

hjælpemotor 

(Pris 30.000 – 

40.000 kr. inkl 

moms.) 

Kr. 650,00 

 

Depositum 

Kr. 1950,00 

Kr. 1.500,00 

 

Depositum 

Kr. 4.500,00 

 

Gebyr: kr. 250 

Kr. 850,00 

 

Oprettelsesgebyr 

Kr. 1.000,00 

 Cykel, med 3 

hjul, m/u 

hjælpemotor 

(Pris +40.000 

inkl. moms) 

Ingen 

korttidsleje 

Kr. 2.000,00 

Mindst 3. mdr. 

leje 

Depositum  

kr. 10.000,00 

Gebyr: kr. 250 

Kr. 1.200,00 

 

Oprettelsesgebyr 

Kr. 1.000,00 

 

Elscooter 

(salgspris op til 

25.000 kr.) 

 

 

kr. 500,00 

 

Depositum 

kr.1.500,00 

 

kr. 1.500,00 

 

Depositum 

kr. 4.500,00 

Gebyr: kr. 250 

kr. 895,00 

 

Oprettelsesgebyr 

kr. 1.000,00 

 
(25-35.000 kr.) kr. 750,00 kr. 1.750,00 

Gebyr: kr. 250 

 

Kr. 1.145,00 

 

Elscooter 

(salgspris over 

35.000 kr.) 

kr. 1000,00 

 

Depositum 

kr. 3.000,00 

kr. 2.000,00 

 

Depositum 

kr. 6000,00 

 

Gebyr: kr. 250 

kr. 1.395,00 

 

Oprettelsesgebyr 

kr. 1.000,00 

 Kørestol, 

manuel 
kr. 250,00 

 

Depositum 

kr. 750,00 

kr. 500,00 

 

Depositum 

kr. 1.500,00 

Ingen 

langtidsudlejning 

 
Rollator, 

Ramper o. lign.   
kr. 100,00 

 

Depositum 

kr. 300,00 

kr. 250,00 

 

Depositum 

kr. 750,00 

Ingen 

langtidsudlejning 

 
Ovennævnte priser er inkl. moms og ekskl. levering. 
*) Ved månedsvis udlejning betales et depositum, svarende til 3 måneders leje. Depositum tilbagebetales ved lejemålets afslutning, når det 
lejede afleveres i samme stand, som det var ved lejemålets indgåelse. 
**) Der pålægges et kontraktgebyr på kr. 250,00 ved leje af el-scooter og cykler ved månedsleje. 
***) Ved langtidslejeaftalens indgåelse betales et oprettelsesgebyr på kr. 1.000,00.  
På 12 måneders lejeaftaler (langtidsleje) må der påregnes, at produkterne er brugte. 
****) Vedr. el-scootere langtidsleje: Eventuelle servicereparationer bliver udført hurtigt hjemme hos dig – uden nogen ekstraregning. Dette 
inkluderer også punkteringer og eventuelle batteriskift. Eneste undtagelse herfra er skader på køretøjet, forårsaget af påkørsel eller 
misligholdelse. 


