
Vilkår for bruk av tjenester som omfatter kjøp av 
medlemskap, kurs, og bøker på Bønnelistas hjemmeside: 
Utarbeidet 25/8-21 

 

 1] Avtalen  
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte 
vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så 
fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.  
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom 
næringsdrivende og forbrukere.  

2] Partene  
Selger er Bønnelista, Hortensveien 60, 3157 Barkåker, post@bonnelista.no, tlf 48429817, org nr 920 908 381 
og betegnes i det følgende som selger/selgeren.  
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. 

3] Betaling  
Det er mulig å betale med kort eller med Vipps. Da vil betalingen skje ved bestillingen, så vil vare bli sendt eller 
du blir påmeldt kurset eller møtehelgen du har bestilt.  

4] Levering  
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen/bestillingen. Hvis ikke 
leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold 
og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt 
avtalt mellom partene. Når det gjelder arrangementer se i betalingsløsningen vilkår for avbestilling.  

5] Angrerett  
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, som kurs, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angre- 
rettloven.  
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen 
inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytids- dag forlenges fristen 
til nærmeste virkedag.  
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at 
angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).  

 
Angrefristen begynner å løpe:  
• Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.  

• Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra 
dagen etter første forsendelse er mottatt.  

• Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.  
 
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra 
melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Selgeren 
kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.  
Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten 
at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, 
kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.  
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesum- men til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager 
fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake 
betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er 
sendt tilbake. 
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6] Mangel ved varen  
- kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist  
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha 
blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert 
tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan 
skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger 
enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.  
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i 
henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpe- summen tilbake, velge 
mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.  
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.  

7] Konfliktløsning  
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 6. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. 
Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er 

tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.  

8] Oppsigelse av faste betalinger  
Kjøper kan når som helst si opp en fast betalingsavtale ved å henvende seg til Bønnelista, pr brev, på epost, 
sms eller telefon. Da vil betalingsavtalen bli slettet så snart anmodningen er mottatt.   

  


