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Brug af tjenestebil YJ 53 084  VW PASSAT, tilhørende BSS, Aarhus Universitet 

 

 

Bilen administreres af Aarhus BSS Bygningsservice. Driftspersonalet på Fuglesangs Allé håndterer booking og udle-

vering af nøgle/nøglekort. Driftspersonalet kan kontaktes på tlf.: 87 16 41 13.  

 

Bilen er forsikret til tjenstligt brug. Det betyder, at bilen aldrig må bruges privat – herunder ”overnatte” på en 

privatadresse inden en tidlig afgang dagen efter. Ligeledes er bilen kun til tjenestebrug i Danmark.    

 

Bilen er parkeret i ”pedelgården”, gården mellem byg. 2622-C og 22623-D, og skal efter endt brug afleveres sam-

me sted. Ved tilbagelevering af lånebilen uden for driftskontorets åbningstid, afleveres nøgle m.m. i postkassen 

placeret til højre for hovedindgangen i bygning 2620-A. 

 

NB! Der er placeret et adgangskort i bilen, så porten kan åbnes til ”pedelgården” hvis bilen afleveres efter at por-

ten er lukket. For indkørsel sidder en kortlæser på muren til højre for porten. For udkørsel sidder en ”portåbner-

knap” på muren til venstre for porten. Brug denne for at komme ud af gården igen. Skal bilen bruges før kl. 8.00 

på hverdage skal nøgle til bilen og evt. nøglekort til porten afhentes ved pedellerne dagen før eller efter aftale. 

 

Der forefindes kørebog i bilen som altid skal udfyldes. 

 

Bilens drivmiddel er benzin oktan 95/98. Der anvendes firmakort fra Statoil (som også ejer 1,2,3 tankstationerne) - 

få opgivet pinkode ved pedellerne. Bilen afleveres fuldt optanket. Alle kvitteringer (benzinbon, broafgift mv. skal 

afleveres sammen med nøglen)  

 

Vejledning til betjening af håndbremse og benzindæksel ligger i handskerummet. 

 

Du og dine kolleger er ansvarlige for påfyldning af benzin; men bilen serviceres af pedelstaben i almindelighed og 

specielt har Jesper Bihrmann ansvaret for bilens drift og pleje. Er du i tvivl om bilens funktioner så kontakt venligst 

ovennævnte. 

 

I tilfælde af havari (startvanskeligheder, punktering m.v.) orienteres driftskontoret på tlf. 87 16 41 13.  

Via SikkerhedsPartner A/S er det muligt at benytte Dansk Autohjælp A/S til autoassistance for tjenestebiler på AU. 

Hvis du har brug for autoassistance ringer du: tlf. 70 113 113. Ved henvendelse til Dansk Autohjælp oplyses bilens 

registreringsnummer med henvisning til AU’s kundenummer: SP-87150000. 

 

Du ønskes en rigtig god tur. 

 

Med venlig hilsen 

 

Teknisk Chef 

Eigil Jensen 

 

 


