Vilkår for billettkjøper
Ved å bruke vår tjeneste aksepterer du understående vilkår.
Billett.no formidler salg av billetter for arrangører.
Du har som hovedregel ikke angrerett på billettkjøp, jf. angrerettloven § 22 bokstav m.
Tjenesteavgift
Alle priser er i norske kroner og inkluderer tjenesteavgiften. Tjenesteavgiften vil ikke bli refundert
ved avlyst arrangement eller av andre årsaker. Kjøp forutsetter at kunden godtar
kjøpsbetingelsene.
Kjøpsbetingelse
Billett.no formidler salg av billetter for arrangører, og er ikke ansvarlig for gjennomføringen av det
enkelte arrangementet, dets kvalitet eller innhold.
Arrangøren bestemmer prisen på billettene, i tillegg kommer tjenesteavgift som er inkludert i
billettprisen.
Personopplysninger
Personopplysningene vi samler kan inkludere men er ikke nødvendigvis begrenset til navn,
epostadresse, mobilnummer. I tillegg kan arrangører velge å samle inn ytterligere informasjon fra
kjøpere i sammenheng med registrering til et arrangement som benytter seg av tjenesten.
Personopplysninger er tilgjengelig for Billett.no og arrangøren.
Bruk av tjenesten
Bruk av verktøy for å forstyrre våre nettsteder er forbudt.
Det er ikke tillatt å reprodusere siden eller tjenesten, hverken i sin helhet eller delvis. Reversering,
dekompilering eller andre metoder for å avdekke kildekode, struktur, rekkefølge, organisering eller
andre deler av tjenesten er forbudt.
Det er ikke tillatt å leie, videreselge eller distribuere tjenesten til tredjepart. Forsøk på forstyrrelse
av tjenesten er ikke tillatt og vil bli anmeldt. Det er ikke tillatt å bruke tjenesten i bedragerisk hensikt
eller til å formidle ulovlige tjenester, aktiviteter eller varer.
Du har selv risiko for at riktig og virksom kontaktdata oppgis. Dersom billetten ikke mottas innen
forventes tid anmodes du om å undersøke spam filteret og/eller kontakte Billett.no på
post@billett.no.

Betaling
Det er arrangøren sitt ansvar å kommunisere sine refunderingsregler til kjøpere. Billett.no eller
arrangør vil ta seg av selve refunderingen. Tjenesteavgiften og eventuelle ekstra avgifter vil ikke
refunderes.
Refusjon av Innbetaling minus tjenesteavgiften vil skje innen ti (10) virkedager etter at billett.no  får
beskjed om å iverksette refusjon fra arrangør.
Betalingsmåten levert av Bambora sammen med partnere.
Betaling med VIPPS gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.

Cookies

En cookie er en tekstfil som sendes fra et nettsted til datamaskinen der den er lagret enten i minnet
(session cookies) eller som en tekstfil (tekstbaserte informasjonskapsler). Cookies brukes til å
lagre slike Logg inn eller handlekurven mens du surfer rundt på ulike nettsteder. Hvis nettleseren
din er satt til å ikke akseptere cookies, vil du ikke være i stand til å gjøre noen ordre på nettstedet
vårt. Du kan enkelt endre dette i innstillingene til nettleseren din. Vær oppmerksom på at vi ikke
bruker cookies for å lagre personlig informasjon om deg
Valg av lov
Denne Avtale er underlagt norsk rett. Dersom det er konflikter med vilkår i denne avtalen og norsk
lov er norsk lov gjeldende. Eventuelle tvister som måtte utspringe av nærværende Avtale og som
ikke
kan løses ved forhandlinger, skal med endelig og bindende virkning avgjøres ved voldgift i
Trondheim
i henhold til de til enhver tid gjeldende lovregler om voldgift.
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