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Regler for brug af tjenestevogn (Passat, reg.nr. YS 45843)

Regler for reservation:
Reservationer i reservationsbogen skal overholdes.
Der bør ikke reserveres mere end højst nødvendigt, og vognen skal afleveres til tiden.
Hvis en reservation ikke længere er aktuel, skal reservationen aflyses hurtigst muligt.
Præcis tidspunkt for afgang og hjemkomst noteres i reservationsbogen.
Bilen kan lånes af andre, hvis den ikke er afhentet senest 1½ time efter reservationen.

Hvad må bilen bruges til:
Bilen må kun anvendes til tjenstlige formål såsom feltarbejde, møder, konferencer,
forsknings- og studieture.
Det skal understreges, at bilen kun må bruges til arbejdsrelateret kørsel – ellers kan det
koste hele Universitetets afgiftsfritagelse på biler!

Som passager må kun medtages:
Personer med et tjenstligt formål. Såfremt andre alligevel kører med i vognen, sker dette på
førerens eneansvar. Hvis uvedkommende passagerer efterfølgende rejser erstatningskrav
over for Universitetet, f.eks. efter et færdselsuheld, vil Universitetet kræve udgifterne til
erstatning dækket af tjenestebilens fører.

Forsikring:
Ved kørsel i Danmark er Universitets tjenestebiler selvforsikrede. Der kan ikke tegnes
supplerende kasko- eller førerforsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer, hvorfor de
pågældende, inden de kører i bilen, skal være opmærksomme på, at de skal være omfattet af
(anden) arbejdsskadeforsikring fra deres arbejdsgiver, hvis de ikke er ansat på AU.
Afdelingen bærer den økonomiske risiko for skader for bilen.

Kørebogen:
Kørebogen (kontor 3.27) skal udfyldes i alle punkterne efter endt kørsel. Kilometertællerens
visning skal anføres (ikke triptælleren). Det kørte antal kilometer udregnes på baggrund af
sidste kilometeraflæsning (stadig ikke triptæller). Turens hovedpunkter skal anføres.
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Praktisk information:
Garage:
Tjenestevognen har fast natteplads i garagen i oppe i Nobelparken – se beskrivelse af stedet
på side 4 og frem.
Den sidste bruger skal sørge for at køre bilen i garagen. Garagen lukker kl. 17.00, og brug af
vognen efter dette tidspunkt skal aftales med Torben Sigsgaard, herunder også hvor
natteparkeringen skal finde sted. Vær opmærksom på, at kørsel om formiddagen også godt
kan være dagens sidste.

Brændstof:
HUSK: PASSATEN KØRER PÅ DIESEL!
Spørg Torben Sigsgaard efter kort til Q8. Der skal bruges pinkode. Kortet kan også anvendes
til bilvask.
Lad være med at aflevere bilen med en næsten tom tank (dvs. ≤ 300 km).

Instruktionsmanual:
Findes i handskerummet.

Førstehjælpskasse:
Findes i bagagerummet.

Vejkort:
Danmarkskort findes i handskerummet.
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Hvad er dit ansvar, når du låner bilen (”De 10 bud”):

 Tjek diesel, lys, oliestand (føreren af bilen SKAL tjekke oliestanden inden kørsel.
Der bør ligge en liter olie i bilen), etc.
 Lad være med at returnere bilen med en tom tank (≤ 300 km).
 Bilvask, brændstofkortet kan bruges (hvis nødvendigt).
 Ryd op i bilen (meddel til Peder Ryssel Skovfoged, hvis bilen modtages i
uacceptabel stand).
 Meddel tekniske fejl og mangler til Peder Ryssel Skovfoged (han sørger for
smøring, olieskift og obligatorisk service).
 Kørebogen skal udfyldes korrekt.
 Tobaksrygning i bilen er forbudt.
 Kørselsformål skal være tjenstlige.
 Tjenestevognen har fast natteplads i garagen.
 Overhold reglerne!
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Hvor tjenestebilen har garage
Tjenestebilerne har fået garage i Nobelparkens ene parkeringskælder.
Det er den kælder, som ligger helt oppe i bunden af Jens Chr. Skous vej.

Nedkørslen ligger her

Når man går derop, kan man gå
ned ved bygning 1465.
Inde i det venstre hjørne
er der en vindeltrappe ned til
en dør med kortlæser.
Adgangskortet ligger sammen med
brændstofkortet.
Der skal ikke bruges adgangskode
for at komme ind.
Kortet skal bare trækkes igennem.

Hvis man går derop,
kan man komme ned i garagen
ad vindeltrappen her.
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Du kommer ind i garagen ad denne dør.
Den fører ud til vindeltrappen.

Udgangsdøren til vindeltrappen er her.
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Ved skilte som dette
MÅ DER IKKE PARKERES!

Nedkørslen til parkeringskælderen
ser sådan ud.

Bilen bedes sat på plads efter brug.

