
LEIEKONTRAKT RADIOBJELLER  
 
Denne kontrakten regulerer forholdet mellom leier av radiobjeller i 2012 og Oppland 

Sau og Geit, og skal være underskrevet av leier før utlevering av nødvendig utstyr. 

Utstyret er enten a) nye radiobjeller m/nødvendig utstyr inkludert sesongabonnement, 

men uten klaver, bjeller og lodd eller b) radiobjeller fra 2010 m/nye batterier, 

batterilokk, sesongabonnement og klaver m/bjeller eller c) radiobjeller fra 2011 m/nye 

batterier, batterilokk og sesongabonnement. Radiobjeller fra 2010 og 2011 kan etter 

ønske fra leier bli oppdatert fra versjon 1055/1060 til 1062. Ellers får alle som har behov 

for det gratis servicehjelp på telefonnr. 99034406. 

 

1. Undertegnede leier har i dag fått utlevert og leid utstyr iht. regneark under. 

 

2. Leieprisen for 2012 er kr 200, + mva pr. radiobjelle, som er betalt av undertegnet 

før denne kontrakten inngås. Eventuelle andre krav i henhold til andre punkter i 

denne kontrakten blir krevd betalt innen 15. november 2012. 

 

3. Leier forplikter seg til å behandle radiobjellene riktig og forsvarlig. 

Bruksanvisning skal følges. Det må brukes skrujern posidrive PZ2 til 

klavefestet, 20-kroning til batterilokka og strips for å sikre røde klaver fra 2010. 

  

4. Ved tap av radiobjeller uten rapportering eller der ikke regelverket har blitt 

fulgt, vil det bli krevd en egenandel på kr. 1500,- pr. enhet. Tap av radiobjeller 

utover dette erstattes med en egenandel på kr. 500,- pr. enhet. 

 

5. Defekte radiobjeller eller radiobjeller fra deltakere som slutter i prosjektet skal 

være returnert av leietager til Oppland Sau og Geit v/Pål Kjorstad innen 1. 

november 2012. Leietager har rett til å leie minst samme antall enheter i 2013 

som de hadde i 2012. Leietager må da: a) lagre utstyret forsvarlig selv, d.v.s. at 

enhetene lagres tørt og frostfritt uten batterier i og b) innen 1. november 2012 

sende rapport til prosjektsleder om mangler og tap av utstyr. Dersom det ikke 

kommer mangelrapport er det å betrakte som at ingen mangler finnes. 

 

6. Utstyret vil bli kontrollert ved innlevering, og hvis det er mangler i forhold til 

regelverket for bruk, vil merarbeid og defekter bli fakturert leietaker. 

 

7. Leier er klar over at utstyret er et ledd i ”Radiobjølleprosjektet” som Oppland 

Sau og Geit har i samarbeid med FM i Oppland. I tillegg er utstyret også et ledd i 

”Beitebruksprosjektet i Oppland”, som er underlagt SLF sitt nasjonale 

beiteprosjekt. Leier forplikter seg til å følge prosjektplanen til prosjektene, som 

bl.a. har krav om hyppig og tilstrekkelig overvåking av utstyret i bruk, og 

grundige rapporteringer underveis som inkluderes i en sluttrapport, som sendes 

prosjektsleder innen 1. november 2012. Deltakere som ikke rapporterer 

tilstrekkelig vil miste retten til å leie i 2013 og må søke på nytt. 

                                                    

Sør-Fron, 17/5 2012. 

 

For Oppland Sau og Geit: Pål Kjorstad (sign) 


