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Samningur vegna leigu á salerniskerru 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Leigutaki :  

Kennitala :                Símanúmer : 

Heimilisfang :               Netfang: 

Póstnúmer : 

Sveitarfélag:  

_________________________________________________________________________________________________________ 

Tegund salernis og staðsetning: 

Tegund salernis: 

Númer salernis: 

Staðsetning á leigutíma: 

 

Leigutími og afhending:  

Upphaf leigutíma:                  Lok leigutíma: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Vinsamlega athugið að leigusamningi lýkur á umsömdum degi án sérstakrar uppsagnar af 

hálfu leigutaka. Óski leigutaki eftir að lengja leigutímabilið skal það gert með góðum fyrirvara 

enda ekki víst að salerni sé laust til útleigu á viðbótartímabili. 

Afhendingartími og móttaka salerna við upphaf leigutíma fer fram á athafnasvæði Terra 

Umhverfisþjónustu hf. Berghellu 1, 221 Hafnarfirði á opnunartíma sjá forsíðu www.terra.is  

Innifalin eru þrif á salerni við skil en miðað er við að leigutaki sjái sjálfur um að sækja og skila 

salernum á athafnasvæði Terra Umhverfisþjónustu hf.  

Leigutaki getur valið milli þess að salerni sé þjónustað með reglulegu millibili á fyrirfram 

ákveðnum tímum eða samkvæmt beiðni. Ef leigutaki velur að senda inn beiðnir þegar þörf 

er á þjónustu, má reikna með að sú þjónusta verði veitt innan 24 tíma frá pöntun. Vinsamlega 

athugið að leigutaki greiðir einnig fyrir þrif við lok leigutíma. 

http://www.terra.is/
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Skilmálar 

 

Tjón á hinu leigða – Vátryggingar 

Terra Umhverfisþjónusta hf. tryggir salerni gagnvart fokskemmdum og eldsvoða, einnig ber 

hún ábyrgð á skemmdum sem koma til vegna flutnings eða þjónustu sem innt er af hendi af 

starfsmönnum hennar. Allar aðrar skemmdir sem kunna að verða á leigutímanum eru á 

ábyrgð leigutaka. Ábyrgð leigutaka fellur ekki niður fyrr en salernið hefur verið afhent á 

athafnasvæði Terra Umhverfisþjónustu eða sótt af starfsmanni hennar á verkstað leigutaka. 

Ef skemmdir verða á salerni í umsjá leigutaka ber honum að láta vita af því hið fyrsta.  

 

Ástand og meðferð salerna  

Við afhendingu ber leigutaka eða umboðsmanni hans að kynna sér vel ástand salerna svo og 

upplýsingar um meðferð þeirra. Þar má nefna að óheimilt er að aka með salerniskerrur um 

vegatroðninga, óbrúaðar ár, snjóskafla eða aðrar vegleysur. Ökutæki verða að hafa 

viðurkenndan tengibúnað og virða skal leyfilegan hámarkshraða í akstri. 

Þegar salernum er skilað á athafnasvæði Terra Umhverfisþjónustu eru þau yfirfarin og ef þau 

eru ekki í viðunandi ástandi er verkkaupi látin vita innan sjö daga frá afhendingu.  

 

Undirritaður staðfestir hér með leigusamning þennan og þá skilmála sem honum 

fylgja: 

 

Staður:                                     Dagsetning:  

 

f.h. Leigutaka                                                 f.h. Terra umhverfisþjónustu hf. 

 


