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Kjøps- og avtalevilkår for Covid-19. Wild Voss AS 

Gjelder fra 29.april 2020 og inntil videre. 
 

1. Virkeområde.  

Vilkårene beskrevet i dette dokumentet utfyller våre ordinære kjøps- og avtalevilkår, som 

fortsatt er gjeldende. Nye eller endrede formuleringer i dette dokumentet er markert med 

rødt. Der ordlyden i dette dokumentet avviker fra våre ordinære kjøps- og avtalevilkår, skal 

ordlyden i dette dokumentet følges. 

 

Vilkårene i dette dokumentet er gyldige så lenge nasjonale smitteverntiltak mot 

Koronaviruset (Covid-19) er gjeldende.  

 

 

2. Avtaledokumenter 

Når du har meldt deg på en av våre aktiviteter, plikter du å gjøre deg kjent med innholdet i 

følgende avtaledokumenter:  

a. Informasjon om aktiviteten, slik denne er presentert på www.wildvoss.no. 

b. Informasjon om våre smitteverntiltak og krav til deltakere, slik disse er presentert på 

www.wildvoss.no.  

c. Din billett/kjøpskvittering, som sendes til deg på epost etter betaling (gjelder ved 

påmelding/kjøp på nett). 

d. Dokument med detaljert informasjon om arrangementet du skal delta på. Denne 

mottar du på epost. 

e. Våre ordinære kjøps- og avtalevilkår. 

f. Kjøps- og avtalevilkårene i dette dokumentet.  

 

Vilkårene i dette dokumentet er akseptert når betaling eller depositum for aktiviteten er 

mottatt.  

 

 

3. Påmelding og betaling 

Påmelding og føring av deltakerlister (fullt navn) skal finne sted også for gratis 

arrangementer/aktiviteter. Deltakerlister gjøres tilgjengelig for lokale eller nasjonale 

helsemyndigheter på forespørsel.  

Punktet er ellers uendret. 

 

4. Refusjon og avmelding. 

Avmelding skjer per epost til post@wildvoss.no eller telefon +47 93484041, innenfor 

rammene beskrevet nedenfor. 

 

a. For forhåndsbetalte aktiviteter med varighet inntil 12 timer: 

http://www.wildvoss.no/
mailto:post@wildvoss.no
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Vi refunderer 50 % av den avtalte prisen dersom avmelding finner sted seinest 36 

timer før aktivitetens starttidspunkt.  Avmelding på et tidspunkt nærmere avreise 

enn 36 timer gir ingen tilbakebetaling.  

 

b. For forhåndsbetalte aktiviteter med varighet lengre enn 12 timer:  

Vi refunderer 95 % av den avtalte prisen dersom avmelding finner sted seinest 14 

døgn før aktivitetens starttidspunkt.  Vi refunderer 50 % av den avtalte prisen 

dersom avmelding finner sted mellom 14 og 3 døgn før aktivitetens starttidspunkt.  

Avmelding på et tidspunkt nærmere avreise enn 3 døgn gir ingen tilbakebetaling. 

 

c. For aktiviteter som krever forhåndsbetalt depositum: 

Depositumet refunderes i sin helhet dersom avmelding finner sted seinest 14 døgn 

før aktivitetens starttidspunkt. Vi refunderer 50 % av depositumet dersom avmelding 

finner sted mellom 14 og 3 døgn før aktivitetens starttidspunkt. Ved avmelding på et 

tidspunkt nærmere avreise enn 3 døgn, refunderes ikke depositumet, men øvrige 

betalingsforpliktelser faller bort. 

 

 

5. Hva er inkludert i prisen? 

Deltakere får tilgang til hånddesinfeksjonsmiddel ved aktivitetens start og slutt.  

Dette punktet er ellers uendret.  

 

6. Sikkerhetsbestemmelser 

a. Forsikringer.  

Uendret. 

 

b. Plikt til å informere om egen helsetilstand.  

Deltaker plikter i særdeleshet å melde fra om symptomer på forkjølelse eller 

luftveisplager, både hos deltakeren selv og i dennes nære omgangskrets.  

 

Punktet er ellers uendret.  

 

c. Risiko på våre aktiviteter. 

Alle våre aktiviteter har gjennomgått egne risikoanalyser med tanke på 

smittespredning. Våre aktiviteter har egne gjennomføringsplaner som tar hensyn til 

gjeldende smitteverntiltak og regelverk. Våre risikoanalyser for smittevern 

oppdateres fortløpende.  

 

Som deltaker på våre aktiviteter aksepterer du at du selv har et ansvar for å bidra til 

å redusere spredning av smitte, og at du er innforstått med at du kan bli utsatt for 

smitte under aktiviteten.  

 

Dette punktet er ellers uendret.  

 

d. Kompetanse og kvalifikasjoner 
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Våre førere og instruktører har ikke kompetanse til å vurdere din helsetilstand eller gi 

faglige råd om smitte og smittespredning. Våre HMS-planer ligger til grunn for 

beslutningene som tas av førere og instruktører.  

 

Punktet er ellers uendret. 

 

e. Utstyrsbruk og tap av utstyr 

Utstyr som Wild Voss stiller til disposisjon for deltakere på aktiviteter, skal så sant 

det er mulig desinfiseres mellom hver bruk.  

 

Dette punktet er ellers uendret.  

 

7. Vilkår for avlysning, avbrudd og endring av aktivitet. 

Nytt punkt:  

d. Avlysning på grunn av innstramminger i nasjonale eller lokale smitteverntiltak.  

Dersom aktiviteten må avlyses som følge av innstramminger av smitteverntiltakene, 

så gjelder følgende:  

- Deltaker får anledning til å endre reservasjonen kostnadsfritt til en ny dato.  

- Om mulig skal deltaker få tilbud om en alternativ aktivitet som er i tråd med de 

nye smitteverntiltakene. 

- Dersom ingen av alternativene over er mulige, kanselleres reservasjonen av Wild 

Voss. Deltaker får refundert 95 % av sin betaling. Eventuelle gjenværende 

betalingsforpliktelser faller bort. 

 

De øvrige punktene er uendret.  

 

8. Wild Voss sin rett til å endre en aktivitet. 

Dette punktet er uendret.  

 

9. Bilder og film 

Dette punktet er uendret.  

 

10. Trykkfeil 

Dette punktet er uendret.   


