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SpareBankC41\
FINANS NORD-NORGE

Leasingavtale
Org.nr.

Eier

Avtalenr. 135291

930050237

NavnVAdresse

Telefonr

Telefaxnx.

SPAREBANK1 FINANS NORD-NORGE AS
SJØGATA8
9008 TROMSØ

(+47 915) 02248

77622371

Kontktperson

Ingrid Marie Nordøy

Org.nr el. .nr.

Leier
Navn/Adresse

Navn/Adresse

BALSFJORD KOMMUNE
RÅDHUSGATA 11
9050 STORSTEINNES

AUTO PLANAS
MIDTSTRANDA
2321 HAMAR

E-postadresse

Telefonnr.

rg.nr

Leverandør

940208580

981038223

Telelon

Kontaktperson

E-postadresse

Kontaktperson

Undertegnede parter har Inngått leasingavtale på de betingolser som er spesifisert

Avtalen

'elder fol ende leasin ob'ekt

evt. uts

på denne og følgende side.

r

Gjenstand

VOLKSWAGEN CADDY 2.0TDI 122 TDI 4Motion
Registrerirgsnr.

Arsmodell

Chassisnr. / Serienr.

2019

0031284

Fonilcret I

Km.stand

0

Bruksadresse

Garantert restverdi: 133 100,00

Minimums eriode
Antal minoder

Til (dag, mnd .. llr)

Fra (dag, rmd.,år)

48
Forsinkelsaronte

Purregebyr. p.t

p.t. 20,00 % p.a.

75,00

Leieber nin s runnla
Kjøpspris (eks. avgifter)
+ En an sav ift
= Investert beløp
- Innbytte/startleie
= Leiebere nin s runnla

kr
kr
kr
kr
kr

•

Org.nr.

981038223

Densomleverander elleranet sakgsledd garanterer for
restverdien,
geider avtalens§ 13

219 342,40
47 142,00
266 484,40
0,00
266 48440

Leiebetln elser ved motorvo n
Plispr. km utover maks. 0,75 • mva
120000
tillatt kjerelengde kr.

Maks lilalltotal
kjerelengdeikmn

Leibel
i minimums erioden
Leiebelop 48 terminer

Restverdien garanteres av

AUTO PLANAS

Stlftelseomkostnln er till
Etableringsgebyr
kr
Tinglysingsgebyr
kr

I mirimumsperioden

es 1. terminleie eks. mva

500,00
0,00

leien-

betales
pr. terTnin
Startieie kr 0,00 • mva betales av
loieren til leverandllr eler eler ferutdevering av ulstyr&l
Leiebelspet er btinget av at kj•PIIJ'i• er somangill i leasingavtalen

Netto

+ Mva

= Bruttoleie

kr 3 290,98

kr 849,00

kr4 244,98

Dagleie (interimsleie) med tillegg av mva. fra utbetalingsdato og frem Iii avtalestart faktureres separat.
Termingebyr+ mva. kommer i tillegg i henhold Iii gjeldende prisliste.

Leiebeløp etter minimumsperioden

Sikkerhet o s eslelle betin elser
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Avtalens bestemmelser erlest og vedtatt silk de fremgår ovenfor eller på baksidens vil kår- versjon 1/2014 - eller I eget vedlegg.
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BALSFJORD
KOMMUNE
underskrift iht, frmnaattest

Restverdigarantlst
Sted

Dalo

Eier
Avtalen ved vAr utsendelse erakseptert
for vår døl, slik den fremkon-mor

PAREBANK1 FINANS NORD-NORGE A
AUTO PLANAS
underskrffl iht. firmaatte st

Generelle betingelser og vilkår 1/2014 for leasing side 2 av 2
talenr

Navn, heretter kalt leieren

Personnr/Org.nr

BALSFJORD KOMMUNE

940208580

r".'act»
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Minimumsperioden tillegges perioden fra leiestart til første forfalsdato.
Leiestart finner sted
utstyret er leven og godkjent,Utleiers øvrige forutsetninger er oppfylt og under enhver
omstendighet når Utleier har foretatt utbetaling av kjøpesummen til leverandoor. Leietaker kan
si opp Avtalen med tre måneders varsei mot å foreta oppgjør som angitt i bestemmelsen
"Oppsigelsesoppgjsr"
nedenfor. Ved Avtalens utløp løperden automatisk videre. Ved slik
forlengelse ken Atalen
sies opp av Leietaker med tre måneders varsel. Attemnatit kan
utstyret tilbakeleveres, rel. vilkårene ror dette under "Tilbakelevering" nedenfor. Hvor det er
avtalt resi-di
(se forsiden, hvor rut>ikken "Garanten restverdi" i så fall er fylt ut), så har
Leietaker ikke oppsigelsesrett i leieperioden, og Avtalen leper ikke videre ved Avtatens utløp.
$62. Betiigsbetinpgeleer, Jelebeip, ielereguiering, avglfter my.
[ei-p
og andre betalingsforpliktelser etter avtalen forfaller Iii betaling forskuddsvis med
mindre annet er angitt på forsiden. Alle betalinger skal være disponiblefor Uteier p@ hans
bankkonto pr. forfallsdato. Leie for perioden fra leiestart ti minimumsperioden faktureres

nar

135291

og vedlikeholdsprogram).
Forsoftware skal Leietaker for egen regning sørge for å inneha
nødvendige lisenser og rettigheter for bruk. For mototvoi,,er.
Leietaker skal selv holde
oversikt over når EU-kontrolrer skal skje, og uavhengig av varsing fra Utieier om slike
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skje, med mindre Utteler gir Leietaker uttrykkelig og skriftlig forhåndsinstruks
omdet. Leietaker
vedtar utievering uten soksmål ved Avtalens opphør. Leietaker vedtar rett for Utleier Iii å
avhenta utstyret med tilhørende dokumentar hvor den måtte være å fime, herunder på
eiendom eller i bygninger lilhøl'8nde eller disponen ev Leietakar.

$ 8. Skde og

ansvar.

Leietaker skal holde Utleier skadesløs fortap av utstyret, saml skade auerunormal slitøsje på
dame oller skade som utstyret måtte forårsake påpersoner eller ling, uavhengig av om tapet
eller skaden skyldes Leietaker. Finner Utieier at utstyret skei repareres,
skal Leietaker
utbetalingene Utleier har foretatt som er 2 prosentpoeng
høyere em Avtalens innkalkulerte besørge dette gjort. Leietaker plikter å belate tapende teie ogsåfor den tid utstyret er helt eller
n,nte. Dette gjelder selv om levering finner sted før starttidapunktet som angittpå forsiden. For delvis ute av drift. Utleier er ikke forpliktet m å stille erstatningsutstyr
til d,sposisjon. Ved
event. utbetalinger somn Utteier gjør til leverander eller andre før leieper1ocfen settes Jøpende,
så svarer Leietaker Avtalens rente av disse beløp frem til Avtalen settes løpende, med mindre
annensets for dette er angltt p# forsiden Angitt leiebelap kan endres og angis av Utleier nr trer i stedet for utstyrets salgsverdi.
samtlige utbetalinger ti leverandør har funnet sted, også endringer som felger av endret
g9. Ml1tlghotd - Førtldlgforfall
leiegrunnlagkjopesurn,
samt omveksling Ira fremmed
valuta til Avtalens valuta, på
Avls Leietaker Ikke betaler de beløp han skal til fastsatt tid ollerpå amen måta misligholder
omvekslingsdag valat av UØeier. Event. starieie betales forskuddsvis vad levering og denne
noenav sine forpliktelser efter Avtalen, avtale med leverandør, oller andre avtaler hanhar
refunderes ikke,heirer ikke delvis ved avtalens event. oppsigelse. Levering, transport m.
• av
med Utleier eller Utleiers eier, har UtUeier rett Iii å sl opp avtalen (heve avtalen) med
utstyret skjør for Leietakers regning og risiko. Event &koritoinnbetalinger fra Leietaker har øyeblikkelig vlll<nlng. Det sarrme Qielder om Leietaker har oit
eler mangelfulle
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Kortere frist ken benyttes ved vesentlige endringer i pengemarkedsrenten.
Ved evt forsinket vesenthig misligholdt.
betaling av skyldige beløpetter dame avtale, påløper forsinkelsesrente.
Ved forsinkelse ut 5 10. ppsigelseoppair.
ver n måned har Utleier rett Iii å beregne rentesn,nte.
OmAvtalen sies opp ellerheves av noen av partene. herunder om Leietaker sieroppavtalen i
Ved rontealtemlllvet
Margin:Renten (Basisrente pluss fastsatt p.t. Margin) er variabelt over leieperioden, rel. § 1, er Leietaker fotpiklei tif d betale summen av felgende belap til Utte,er.
leieperioden og reguleres
i takt med NIBOR. (Basisrente). NIBOR: Norwegian Interbank a) AIie ubetaHe lelelenniner som er forfall til betaHng pr. oppsigelsesdato, sart alle p@lapte
Offered Rate, nominell sats. Renten endres ved hver mnd eller kvartel gjennom hele ikke betalte sideutgifter, herunder avgifter og drills og service-utgifter:
avtaleperioden. Ved vesentiige renteendringer eller irreguiere fortiold i renterarkedet,
samntb) Aile ikke forfalle leieterminer for den gjenst&ende del av leieperioden, samt et innkal kulert
ved offentlige reguleringer, vedtak eller lign .. kan endringer skje umlddelbart. Utleier har rett til restverdibelp,
neddiskontert etter en satspd 5 %-poeng p.a. under avtalens løpende rente,
å benytte
en annen basisrente
enn den angitte Basisrente
dersom UUeier på et
dog ikke Javers neddiskonteringssats enn 1% p.a.,
reguleringsstidspunkt
skuile være ute av stand til å fastsette Basisrente på grunn av
ti Erstatning for ytterligere tap utleier måtte lide som følge av al avtalen avbrytes før leietidens
irreguieere markedsmessige
forhold i det norske eller intemasjonale
pengemngrked, ellerutip og/eller at utstyret ikke tilbakeleveres som avtalt herunder kompenasjon for evt.
fortiold som p? amen male påvir1<er rente, likviditet eller tilgjengelighet. Utleier skal så lenga
over1<urs
ved fastleie;
en slik situasjon vedvarer, fastsette basisrenten
en mite som reffekterer Utieiers reelle
d) Ale omkostinger som ellers er pålagt Leietaker etter denne avtale. Utie,ers krav blir il
innlånskostnad for det aktuelle belp for det aktuelle tidsrom, tillagt innkalkulent margin. For rodusere med del nettobalp
Utleier oppndrved salg eller ny utleie av utstyret. Velger utleier å
vig
har Utleier rett til kreve endri"ll9'i avtalt margin dersom det skje endringer i Iola utstyret ut på ny, skal verdien av denne seilas til den nye leieavtalens netto
myndighetenes
kredittpolitiske rammabetingelser,
skatter, avskrivningssatser,
avgifter m.v.
som direkte eHer indirekte medførar kostnadsøkni1ger for Utleier,
pa grum av irregulære
markedsrnessige forhold i det norske eller internasjonale pengemall<ed. eller forhold som
p#
verdi. Sender Utia,er melding til Leietaker og oppgirden anslåtte netto ve og Leietaker ikke
amen måte pavill<..- rente, likviditet eller tilgjengelighet, eler
andre forhold som medfører
vesentlige endringer i rentenivilet p@Utleiers innlAn.
Ved rentea/ternativet Fast: Leien er fast for hele leieperioden. Utieier har likevel rett til å hver pan. samt eonoppmann oppnevnt av do to representanter i fellesskap, eller i mangel av
endre renten dersom det skjer endnnger I mynd",ghatenes kredittpolitiske rammebetingelser, enighet mellom disse av lingretten ved Utleiers verneting. Om Leietaker uMteter Aoppnevne
skatter, avskrivingssatser, avgifter m.v. som direkte eller indirekte medfører
kostnadsøkninger
for Uteier, eller på grum av irregulare
markedsmessige forhold i det
norske •1er internasjonale
pengemarked, eller forhold sompå amen m&te pQvirker rente,
dets anslåtte eller takserte verdi averstiger Utieers samlede krav etter avtalen, kan Leietaker
likviditet eller tilgiengelighet. Orn Avtalen sies opp eller heves har UUeier rett ti å kreve
ikke kreve
bll godskrevet differansen lmt>etalt forskuddsle,e er ikkeå anse som en
dekning for event. overkurs
For allerenteanemallv8118:
Renten beregnes etter rentetnk.
Leietaker er ansvarlig for riktig
betaling av alle sideutgifter ved leieforholdet i tillegg til den avtalte leie, bl.a. forsikringspremier,
registreringsomkostninger,
vedlikeholds- og serviceutgifter, offentlige krav, f.eks. skatter og
avgifter, og utgifter ved avtalens opphør, oppsigelse,
heving eller endring, samt UHeiers [aietaker aksepterer at kundeopplysninger
om ham tiknyttet avtalen kan utveksles mellom
utgmer ved valutatranSaksjoner,
herll1der kursenetinger. Eventuele avgifter eler andre
krev
som blir pålagt av myndighetene med virkning for Avtalen, herunder gebyrer, boter m.v.,
belastes Leietaker. Mwa tillogges hvor slik avgift påløper på Utleiers hi&nd.Om Leietaker
mellom Eier og Eiers eiere og eierne seg Imellom Tvister. etter Avtalen
etter norsk
gjentatte ganger purrs i forbindelse med betalingsforsinkelse eller annet annet mislighold, så
har Utleier rett Iii å øke rentedelen av leien, også ved rentealternativene
Marginieieog
Fastleie. Det sammegjelder hvor, iht. Utleiers saklige vurdel1ng, (i) Leietakers okonomiske finansieringsselskap eller andre
stilling har blitt forverret eller (n) det ellers foreligger forhold som blsier at kredittrisikoen har
g 12 Motorvogn:
Økt.
Hvor utstyret er motorvogn,sd gjelder følgende tiHeggsvilkår Ved tilbakelevering vii Leietaker
Motreaning:Forfalte krev etter denne leasingavtalen kan kredittgiver motregne i midler som bl belastet ror tap eller kostnader biknyttet bl.a .. men ikke begrenset bl, felgende:
kredittkunden har innestående på konto hos kredittgiver, eller i andre krav kredittkundenhar
al Karosseriskader,
skader på 1ntenør, blleggsutStyr auer ancfre deler av motorvognen;
på kredittgiver, med mindre annet er uttrykkelig avtalt Kredittgivers motregningsrett gjelder b Mekaniske defekter utover nonna! tilstand, manglende service og vedlikehold iht.
uavhengig av valuta.
leverandørs forskrifter,
El-bli og mva..frttak:Ved lsasinglleie av el-bit: Fra 01.07.2015 er det ?ill mva.-flitak på
teasing/leie av el-biler. Dette gilder ikke for avgifter, saNlce mv. Flilaket 91elder således kun
leien.og kun leie for bilen og utstyr til bilen som ellers er fritatt for mva ved salg sammen med
Tap son said6s tor sen inlevering, herunder vil Leietaker bli belastet forfortsatt lie,
bilen. Mva. vii derfor påløpe for endre ytelser og reginger fra Utieiers side, selv om de er en
ytter1igereverdire duksjon og kostnader ved evt. imhenting avmotDrvognen;
del av leiefakturaene, herunder regning for årsavgift. Fntaket forutsetter en p.t. minste leietid f) Vederlag for evt. utkjort distanse ut over avtatte grenser (se forsiden);
p 30 dager. Ved ev. kortere leietid enn dette, uansett grunn, må leietaker derfor likevel betale gl Andre utgifter som påloper som felge av bruk av motorvognen i strid med avtalen.
mva. på leiene. Myndighetene har varslet at rva. -fritak for el-biler trolig vl bi avvklet
For øvrig er Leielaker ansvarlig for unonnal slilas}e p& motorvogneon basert på retningslinjer
01 01.201 8. Om og s& snart avwikling av fritaket trer i kraft vil Leietaker vare ansvarig for omdette som Norges Automobilforbund til enhver tid har. Ved Avtalens utløp, q,psigelse eller
mva. som da må tillegges leiebelap mv, også om avviklingen finner sted på et tiddigere eller heving har Utleier rett til selge motorvognen, Utteier vl ved slikt sakg kunne bli forpliltet til A
seneretidspunkt enn varslet. Utleier tar ellers et genereltforbehold om tillegge mva. på le,en betale merverdiavgift til staten etter avgiftsrsgler som gjelder for utleie av motorvognear,jfr.
mv. som følge av et regiene og/eller fortolkning av reglene skulle endres.
mval. § 9-6 (p.l 48-mnd. "bindingstid"). Leietaker vii betale dette avgiftskravet til uua,er,med
53.Undersekelserm.v.
.
•
tilegg av eventuell merverdiavgift på kravet Leietaker har risikoen for senere endringer av
Ved levering av utstyret skal Le,etaker straks undersøke dette nyeog forsvan,g med henblikk
avgiftsregiene p# dette omr&det. Orn det er avtalt restverdi (se forsiden, hvor rubrikken
på reklamasjon. Utieier kan kreve egen leveringsgodkjennelse
signert av Leietaker,og kan
"Garanten restverdr1 og leverandiilr har inrbetait det avtalte restverdibeløpet til Utieier, kan
velge å heve Avtalen om slik godkjennelse, eller andre forutsetninger gitt av Utleier, ikke leverendør kreve kompensasjon hos Leietaker for utstyrets verdimessige reduksjon som følge
foreligger innen seks måneder etter at utstyret er overlevert Leietaker. Leietaker akSepterer at
også den person som faktisk mottar eller avhenter utstyret er berettiget tilå signere på
loveringsgodkjennelsen
på Leietakers vegne, selv om vedkmmende
hr en underordnet reduseres med en prosentsats Ilk den beregnede prosentvise reduksjon av avtalens brutto
stilting m.v. Om Leietaker umlater å avhente eller motta utstyret erhan ansvelfig for det tap
Utleier ogleller leverandr
måtte lide som følge av dette.
§ 4. Rtalko.
513. Gjenkie·garantdm.v.
Leietaker har risikoen for utstyret fra det tidspunkt dette overgis Iii ham og helt frem til utstyret
det er stilet garanti for avtalt restverdi, s# gjelder fg- t#leggsvlkar: Om Uteier tremsetter
er tilbakelevert tleier
eller den Utleier anviser og behørig kvittering for dette foreligger.
Leietaker har risikoen også under utstyrets transport i fort>indelsa med levenng og
tilbakelevering. Leietakers risiko etter dame bestemmelse gjelder selv om Utleier skal tegne Utleiers evt. mva.-kostnad jfr mval. §9-6 (p.t 48 mnd. "bindingstid"), Kjøpsl)liktan gjelder uten
forslkring(el). Leietaker hw, tomold Ul Utieior risikoen for evt. utbetalinger somn Utleier gjr til hensyn til utstyrets
beskaffenhet,
Leietakers forpliktelser etter Avtalen, forsinket
leverandør eller andre før leieperioden settes løpende. og vil ubetinget gore opp for disse tibakelevering, ulkjon distanse, om hele BHer deler av dette er g&tt tapt eHer må anses for A
verfor Lt\eier om levering halt eller delvis uteblir, blir forsinket eller mangelfuul.
ha gåtteller om hele eller deler av utstyret ikke 1..- seg lol<ailsere. G..-antisten akseplerør
§ 5. Forolluinger m.v.
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bisvarende. Det sammegjolr.;. for andre endringer som gjøres som et ledd i forsvarig
i sin helhet oppfølgning av Avtalen, Samt hvor utstyret av andre grunner Ikke bir tilbakelevert på
tidspunktet for Avtalens utløp. Ved evt. forsinkelse i tilbakeleveringen av utstyret ut over 4
mnd. i forhaid til dette. så nedtrappes imidlertid ansvaret pr. dag, basert på 20% lineær
nedtrapping pr. ål. Slik nedtrapping skjer ikke hvor utstyret, eller del av denne. er gått tapt eller
må anses for å ha gått tapt, eller hele eller deler av utstyret ikke lar seg lokalisere. Om
innsigelser, krav på"?Jl!::uksjon
eller tilbakeholdelse av leie biknyttet forsinkelse, feil eller garantisten er krevet for kja psansvar, men utstyret skades eller kondemneres før leveringIii
mangler m• ved utstyret eller anestena, leverandørs forpliktelser etter serviceavtale eller feverandr
har funnet sted, så er Utleier fritatt for sitt leveringsansvar, herunder for et.
garanti(er) eller andre forhold. Oat samme gjelder ved helt eHer delvis bortfall eller annet
opphør av service, vedlikehold, lisens for software, abonement
forbredbånd m.v, f.eks. ved
konkurs, og selv om slike ytelser er inldudert i leien. Krav skal Leietaker gjøre tieldende for leietaker, men kan iridlertid for egen regning og risiko kontrollere utstyret, evt. Ved eget
veksted, og forhandle om endret resterdibelp,
forutsatt at dette skjer før utstyret blir overtatt
av den nye leietakeren Så Sll8rt
har mottatt fullt oppgjør fra leverandgr, samnthar ftt
par1HliHing på •Jhveti-trinn av saken. Enhver utbetaling somJeverandø, måtte gjlll/"IIi denne
forbindelse skal tilkomme Utleier. sompå sin side vil innrmme Leietaker tilsvarende,
forholdsmessig leiereduksjon. HevingovertarUtleier ken Leietaker kun kreve i den utstrekning
andre, herunder utbedringskostnader og verditap som talge av brudd på service- og
Lltleier på side har rett til og faktisk lår gjennomton tiisvarende heing overfor leverandøren,
vedlikehOldsplikt.
Garantistens
forpllkteiser bestir selv an del i leieperioden vedtas
dvs. at Utleler faktisk mottar kompensasjon som holder Utleier skadesløs i folhold til avgiftsreduksjoner for sag av nytt, tilsvarende utstyr. Utleier kan ovarføre sin rett etter denne
Leietakers heving. Leietaker gir Utieier, og/eller den Utleier utpeker, rett til inspisere utstyret bestemmelsen sammen med Avtalen
der hvor den Iii enhver tid mattebefinne seg. Leietaker plikter å bruke og vedikeholde utstyret
fon;varlig, herunder å folge serviceintervaller som evt. angitt Iservicehefte(dvs. fullt servcetil dekning av skader som er påfort eHer lorarsaket av utstyret, er erstatningen
herved pantsatt til og tittransportert Utleier i anledning Utleiers krav etter Avtalen.
§ 6, Elendornarelt, mangler, pantaelleloe, brvk
m.v.
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SpareBanka

FINANS NORD-NORGE

Leveringsbevis
Org.nr.

Eier

Avtalenr. 135291

930050237

Telefonnr

NavVAdresse

SPAREBANK1 FINANS NORD-NORGE AS
SJØGATA8
9008 TROMSØ

Leier

Telefanr

(+47 915) 02248

77622371

Kontaktperson

Ingrid Marie Nordøy

Org.nr el F .nr.

Org.nr.

Leverandør

940208580

Nan/Adresse

981038223

Nav/Adnesse

BALSFJORD KOMMUNE
RÅDHUSGATA 11
9050 STORSTEINNES
Telefonry.

AUTO PLANAS
MIDTSTRANDA
2321 HAMAR
Mail

Teleforrr.

Mail

Kontaktperson

Kontaktperson

Avtalen gjelder følgende utstyr
Gjenstand

VOLKSWAGEN CADDY 2.0TDI 122 TOI 4Motion
Registeringsnt.

odøll

2019

Chassisnr./ Serienr.

Bruksadresse

0031284

Undertegnede bekrefter herved at utstyret som er beskrevet og leies iht. leasingavtale
mellom eier/utleier og undertegnede som leier, er mottatt av undertegnede!
Alle installasjoner og annet arbeid som er påkrevet før utstyret kan tas i bruk er utført, og
utstyret er testet og på alle måter funnet i kontraktsmessig stand.
Leier bekrefter å ha påsett at utstyret oppfyller offentlige forskrifter og er godkjent for
den bruk den er ment for. Leier bekrefter å ha nødvendige tillatelser for bruken av
utstyret.
Utbetaling til leverandør kan finne sted når eieren har mottatt leveringsbevis og
leasingavtale i undertegnet stand, samt andre formalia krevd av eieren. Fremsettes
reklamasjoner etter at leveringsbeviset er undertegnet og leverandøren har fått oppgjør,
plikter leieren likevel å betale leasingleien.
Iht. ovenstående aksepterer vi at leien nå begynner å løpe med umiddelbar virkning med
mindre annet er skriftlig avtalt. Leier bekrefter at de forsikringer som skal tegnes iht.
leasingavtalen er tegnet og vedlegger forsikringsbeviset for dette.
Dersom gjenstanden er en motorvogn skal den registreres på eier og kopi av vognkort
vedlegges.

Avtalens bestemmelser er test og vodtatt sllk de fremgår ovenfor og
I teaslngavtalen.

Leier
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BALSFJORD KOMMUNE
underskrift (iht frmaatte st)

