FORMULA STORAGE
Hos Formula yder vi en særlig service til vores kunder i form af helårs- eller vinteropbevaring af specialbiler. Vi tilbyder forskellige typer af
løsninger, som passer lige præcis til dit behov og ikke mindst den tidshorisont eller fleksibilitet, du søger.
Fælles for vores Storage-løsninger er, at de er tiltænkt at gøre dit liv som ejer eller samler af specialbiler lettere. Af samme grund afleverer du blot
dit køretøj på Formula-adressen i Lyngby, så klarer vi resten. Du kan til enhver tid få os til at finde din bil frem igen, så snart behovet opstår
Grundlæggende har vi tre produkter i Formula Storage, selv om vi selvfølgelig også kan lave en skræddersyet løsning til dem med særlige behov.

FULL

WINTER

FLEX

VI OPBEVARER DIN SPECIALBIL
ÅRET RUNDT.

VI OPBEVARER DIN SPECIALBIL
OM VINTEREN.

VI PASSER PÅ DIN SPECIALBIL,
NÅR DU IKKE SELV HAR TID.

Inden opbevaringen sættes i gang, bliver
bilen gennemgået på vores værksted og
gøres klar til opbevaring. Herefter bliver
bilen fragtet til vores storage-facility, hvor
vi skånsomt pakker bilen væk.

Vores Winter Package er skabt til de af
vores kunder, som gerne vil have fornøjelse
af deres specialbil om sommeren, men som
gerne vil have den gemt væk om vinteren
under de bedste forhold.

Vores Flex Package er skabt til de af vores
kunder, som har travlt, eller er væk i længere perioder og gerne vil have, at deres
specialbil står klar, når behovet opstår.

Med i Full Package er transport til og fra
vores storage-facility. Du sætter blot bilen
af hos Formula i Lyngby, så klarer vi resten.

Proceduren er grundlæggende den samme
som på vores Full Package, men bindings
perioden er kortere.

Flex har de samme elementer som Full
Package, men du har bedre adgang til din
bil, da du kan få den hentet frem fra vores
storage-facility op til fem gange om året.

Med Full Package er bindingsperioden
12 måneder.

Med Winter Package er bindingsperioden
6 måneder.

Med Flex Package er bindingsperioden
12 måneder.

Prisen er 1.500 kr. pr. måned.

Prisen er 2.000 kr. pr. måned.

Prisen er 2.500 kr. pr. måned

KRAV TIL KØRETØJET:
•

•
•

Bilen skal være forsikret af ejeren, og der skal kunne
fremvises dokumentation for dette ved aftalens start og
på forlangende.
Vedligeholdelseslader skal medbringes af bilens ejer.
Hvis bilen skal have cover på under opbevaring, skal det
medbringes af bilens ejer.

SÅDAN PASSER VI PÅ DIN BIL:
•
•
•
•

Mekanisk gennemgang af bil og undersøge service
historik.
Klargøring med henblik på opbevaring.
Justering af dæktryk, som passer til opbevaring.
Montering af vedligeholdelseslader (skal selv med
bringes) på bilens batteri.

Har du yderligere spørgsmål, så tag fat i Jakob Engsbye tlf. 5355 5337, jae@formulaauto.dk hos Formula Storage,
som sidder klar til at hjælpe dig videre, så din specialbil kan få den bedst mulige opbevaring.
Der tages forbehold for prisændringer.

F O R M U L A B I LO P B E VA R I N G

KONTRAKT
Nærværende kontrakt er indgået mellem parterne

FORMULA AUTOMOBILE A/S

KUNDE:

LUNDTOFTEGÅRDSVEJ 10

DEBITORNUMMER:

2800 LYNGBY

ADRESSE:

CVR 26181992

TLF:
E-MAIL:

FULL  

WINTER  

FLEX

FAKTURERINGSADRESSE:

MÆRKE:
MODEL:

DEBITORNUMMER:

VIN-NR:

Og omfatter de gensidige forpligtelser i forbindelse med Formula bilopbevaring.

PRODUKTET – Formula bilopbevaring omfatter:
•

Sikker opbevaring i Formula's storage facility.

•

Opbevaringsperioden indledes med en vask og teknisk gennemgang hos Formula Automobile.

•

Bilens batteri monteres med en vedligeholdelseslader.

KONTRAKTENS VARIGHED
Kontrakten tegnes for minimum 6 måneder (Winter) og 12 måneder (Full og Flex) og er gyldig indtil opsigelse, som kan
foretages af den ene eller begge parter.
FACILITETERNE omfatter:
•

Sikker opbevaring				•

Brandalarm

•

Videoovervågning				•

Bevægelsessensorer

•

Opvarmet					•

Brug af systemlåse

ANSVAR OG FORSIKRING
• Det er kundens ansvar, at bilen er forsikret mod tyveri, brand, vandskade og hærværk i hele opbevaringsperioden
(stilstandsforsikring).
• FA’s ansvarsforsikring dækker alene evt. fejl begået af FA’s ansatte eller samarbejdspartneres ansatte samt
skader opstået som følge af bygningsfejl.

OVERDRAGELSESFORRETNING
• Det er kundens ansvar at indlevere bilen uden lysende brændstoflampe.
• Ved overdragelsen, inden opbevaringsperiodens begyndelse, fotograferes bilen af FA som dokumentation for stand og
evt. skader.
• FA og Kunden foretager i fællesskab en gennemgang af bilen, inden opbevaringsperiodens begyndelse.
• Der er i opbevaringsperioden som udgangspunkt ikke adgang til bilen.
• I kontraktperioden kan bilen hentes frem eller tilbage fra vores storage-facility og til Formula i Lyngby mod et gebyr på 625 kr.
per tur. Skal varsles 8 dage i forvejen. Gælder Full og Winter Package.
• Ved opbevaringsperiodens slutning eller afbrydelse skal FA varsles 8 dage før, afhentning finder sted.
• Afhentes bilen af andre end bilens ejer/bruger, skal dette ske mod forudgående aftale mellem kunden og FA, og gyldig
fuldmagt skal fremvises.

FAKTURERING OG BETALING
•

Prisen pr. påbegyndt måned er 1.500 kr. for Full package, 2.000 kr. for Winter Package og 2.500 kr. for Flex Package.

•

Beløbet afregnes månedligt med mindre andet aftales ved kontraktens indgåelse.

BIL INDLEVERET MED FØLGENDE

CAR COVER :
LADER :
WINDBREAKER :
SERVICEBOG :
ANTAL NØGLER :
SKADER :



Lyngby den:

[Formula Automobile AS]			

[Kundens signatur]

