
 

EASYPARK – GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER for forbrukere 

Gjeldende fra 16. september 2022 

1 Virkeområde 

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser ("Generelle vilkår og betingelser") 
gjelder når EasyPark AS, organisasjonsnummer 980 050 491, 
("EasyPark"), tilbyr Tjenester (som definert nedenfor) til fysiske personer 
(forbrukere) ("Kunden") i Norge.   

1.2 Alle Tjenester tilbys i henhold til gjeldende ufravikelig lov og i samsvar 
med: 

• eventuelle individuelt avtalte vilkår og betingelser; og 

• disse Generelle vilkår og betingelser. 

Ved eventuelle avvik mellom de ovennevnte vilkårene, skal de gjelde i 
ovennevnte rekkefølge. 

1.3 Tjenestene er rettet mot fysiske personer over 18 år.  

1.4 Punkt 18 inneholder særlige bestemmelser som gjelder ved bruk av 
EasyPark-tjenester i utlandet. 

1.5 Kunden samtykker til og aksepterer disse Generelle vilkår og betingelser 
ved å registrere seg hos EasyPark (se punkt 3.2). Bindende avtale mellom 
EasyPark og Kunden ("Avtalen") oppstår når EasyPark har bekreftet 
Kundens registrering og Kunden gis tilgang til EasyParks Tjenester. 
Disse Generelle vilkår og betingelser er del av Avtalen mellom EasyPark 
og Kunden. 

1.6 Hvis Kunden også har en bedriftsbrukerkonto hos EasyPark, gjelder 
relevante deler av EasyParks til enhver tid gjeldende generelle vilkår og 
betingelser for bedriftskunder for Kundens forretningsrelaterte bruk av 
tjenester levert av EasyPark. 

1.7 Dersom Kunden har autorisert, tillatt eller på annen måte gjort 
tilgjengelig Kundens EasyPark-konto for noen andres bruk, skal Kunden, 
ha fullt ansvar under Avtalen for slikt bruk (inkludert, for å unngå tvil, 
plikten til å betale eventuelle påløpte gebyrer). 

2 Definisjoner 

2.1 I disse Generelle vilkår og betingelser, og i forbindelse med Tjenestene, 
skal definerte ord og uttrykk ha den betydning som er angitt nedenfor: 

"App" betyr EasyParks mobilapplikasjon; 
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“Kameraparkering” skal ha same betydning som skal ha betydningen 
angitt i avsnitt 4.1.2;  

“Bil-App” betyr EasyParks applikasjon som skal brukes i infotainment-
systemet til visse typer kjøretøy; 

"Ladegebyr" betyr det ladegebyr som Kunden betaler til EasyPark ved en 
Ladeperiode, tilsvarende til og beregnet på grunnlag av ladetiden innenfor 
den aktuelle Ladeperioden ganget med ladegebyret som vanligvis tas av 
aktuell P-operatør eller Partner i forbindelse med den aktuelle 
Ladestasjonen til enhver tid, faktorer EasyPark ikke har kontroll over og 
som til enhver tid kan endres; 

"Ladetjeneste" skal ha den betydning som er angitt i punkt 3.1.1; 

"Ladeperiode" betyr en enkelt, sammenhengende Ladeperiode som er 
bestilt av Kunden gjennom EasyPark-systemet, der Kundens kjøretøy 
lades ved den aktuelle Ladestasjonen; 

"EasyPark-system" skal ha den betydning som er angitt i punkt 3.1.1, dvs. 
EasyParks elektroniske system for moderne parkering og relaterte tjenester 
som Kunden får tilgang til via Appen, IVR-tjenesten, SMS-tjenesten, Bil-
Appen og/eller Nettsiden; 

"IVR-tjeneste" betyr EasyParks stemmestyrte telefontjeneste (eng.: 
Interactive Voice Response); 

"Registreringsnummer" betyr det offisielle registreringsnummeret eller 
personlige registreringsnummeret, etter omstendighetene, til et kjøretøy, 
som angitt på skiltene som er montert på kjøretøyet; 

"Mobiltelefon" betyr en mobiltelefon eller et nettbrett;  

"Parkeringsguidetjeneste" skal ha den betydning som er angitt i punkt 
3.1.1; 

"Parkingsplass" skal ha den betydning som er angitt i punkt 4.2.1, 

"Parkeringstjeneste" skal ha den betydning som er angitt i punkt 3.1.1; 

"Parkeringsfremleieperiode" betyr en enkelt, sammenhengende periode 
bestilt av Kunden gjennom EasyPark-systemet, der EasyPark leier en 
Parkeringsplass fra den aktuelle P-operatør, og fremleier denne til Kunden; 

"Part" og "Parter" betyr EasyPark og/eller Kunden, 

"Parkeringsgebyr" betyr parkeringsgebyret som Kunden betaler til 
EasyPark ved en Parkeringsfremleieperiode, tilsvarende til og beregnet ut 
fra varigheten på den aktuelle Parkeringsfremleieperioden ganget med 
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parkeringssatsen som vanligvis tas av aktuell P-operatør i forbindelse med 
den aktuelle Parkeringsplassen til enhver tid, hvis faktorer EasyPark ikke 
har kontroll over og som til enhver tid kan endres; 

"Partner" betyr enhver partner som EasyPark samarbeider med (unntatt 
P-operatører); 

"P-operatør" betyr ethvert parkeringsselskap som EasyPark samarbeider 
med og som tilbyr parkering av kjøretøy i samsvar med forskrift av 18. 
mars 2016 nr. 260; 

"Tjeneste/r" skal ha den betydning som er angitt i punkt 3.1.1; 

"SMS-tjeneste" betyr EasyParks SMS-tjeneste; og 

"Nettside" betyr EasyParks hjemmeside www.easypark.no 

2.2 Definisjoner kan også finnes andre steder i disse Generelle vilkår og 
betingelser. 

3 Generelle vilkår og betingelser for Tjenestene 

3.1 Generelt 

3.1.1 EasyPark tilbyr et elektronisk system for moderne parkering ("EasyPark-
systemet"), der EasyPark, i samarbeid med P-operatører og andre 
Partnere, tilbyr til Kundene (i) administrering av parkering av kjøretøy 
("Parkeringstjenesten") på Parkeringsplasser, og (ii) tilgang til flere 
relaterte tjenester som kan bli gjort tilgjengelig ("Tilleggstjenester"), slik 
som lading av el-biler ("Ladetjenesten"), parkeringsveiledning 
("Parkeringsguidetjenesten") og andre funksjoner. Parkeringstjenesten 
og Tilleggstjenestene, samt andre tjenester som til enhver tid leveres av 
EasyPark til forbrukerkunder benevnes i fellesskap som "Tjenestene". 

3.1.2 Tjenestene tilbudt av EasyPark er ofte avhengig av, eller tilbudt i 
kombinasjon med, tjenester tilbudt av P-operatører og Partnere. Slike 
tredjeparter kan ha sine egne gjeldende regler, forskrifter og/eller 
brukervilkår. Kunden er pålagt å akseptere og etterleve slike regler, 
forskrifter og/eller brukervilkår, etter omstendighetene, i forbindelse med 
sin bruk av Tjenestene. EasyPark er ikke ansvarlig for eller forpliktet av 
tjenestene tilbudt av P-operatører og Partnere, eller for å tilby slike 
gjeldende regler, reguleringer eller brukervilkår. Vennligst kontakt P-
operatøren eller Partneren for å få informasjon vedrørende dette. 

3.1.3 For en mer detaljert beskrivelse av Tjenestene vises det til den 
informasjon som til enhver tid finnes på Nettsiden. 

http://www.easypark.no/
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3.1.4 EasyPark tilbyr et utvalg av produktpakker ("Produktpakke"), herunder 
Parkeringstjenesten og Tilleggstjenestene, hvis aktuelt, der innhold, priser 
og eventuelle særskilte vilkår og betingelser til enhver tid er beskrevet på 
Nettsiden. 

3.2 Tilgang til Tjenestene, registreringsinformasjon, mv. 

3.2.1 En forutsetning for at Kunden skal få tilgang til Tjenestene er at Kunden 
registrerer seg som bruker av EasyPark. EasyPark forbeholder seg retten 
til å avslå en søknad om registrering. 

3.2.2 EasyPark-kontoen gir oversikt over kontobalanse, transaksjonshistorikk, 
kjøpte aktive og historiske produkter og registrerte kjøretøy. EasyPark gir 
informasjon om gjennomførte parkeringer og Ladeperioder på Kundens 
Min Side, og slik informasjon lagres generelt i minimum tolv måneder. 

3.2.3 Søknad om registrering kan gjøres via Nettsiden, Appen, telefon eller på 
de andre måter som til enhver tid aksepteres av EasyPark. I forbindelse 
med søknad om registrering skal Kunden velge en Produktpakke og 
oppgi nødvendig informasjon, slik som nærmere angitte 
personopplysninger, gyldig mobiltelefonnummer, e-postadresse, og 
Registreringsnummeret for minst ett kjøretøy. Videre skal Kunden velge 
betalingsmåte som aksepteres av EasyPark, og registrere et betalingskort, 
eller, dersom aktuelt, gi annen informasjon som er relevant for den valgte 
betalingsmåten. 

3.2.4 Når Kundens registrering er godkjent gis en ikke-eksklusiv og ikke-
overførbar rett, som er begrenset i tid og ikke kan viderelisensieres, til å 
bruke EasyPark-systemet, Tjenestene og, dersom aktuelt, Appen og Bil-
Appen, i samsvar med den valgte Produktpakke og Avtalen. Retten til å 
bruke EasyPark-systemet og, dersom aktuelt, Appen og Bil-Appen, varer 
gjennom hele Avtaleperioden og så lenge Kunden har en aktiv 
brukerkonto og utfører sine plikter i henhold til Avtalen (herunder disse 
Generelle vilkår og betingelser).  

3.2.5 Når en registrering er godkjent velger Kunden et unikt passord som skal 
brukes sammen med Kundens telefonnummer og/eller e-postadresse og 
mottar en verifikasjonskode for å logge på Appen (samlet omtalt som 
"Påloggingsinformasjonen"). Påloggingsinformasjonen gjør det mulig 
for Kunden å logge inn på Kundens personlige side på Nettsiden ("Min 
Side").   

3.2.6 Enkelte Tjenester tilbudt gjennom Appen eller Bil-Appen krever at 
Kunden har aktivert funksjonen "tillat posisjonstilgang" og/eller "tillat 
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varsler" på sin Mobiltelefon, kjøretøy eller andre tekniske løsninger som 
til enhver tid er godkjent av EasyPark. 

3.3 Kundens forpliktelser og ansvar 

3.3.1 Kunden skal sørge for at nøyaktig informasjon om Kunden og aktuelle 
kjøretøy er registrert hos EasyPark til enhver tid. Etter at registreringen er 
godkjent, skal Kunden logge inn på Min Side eller sjekke innstillingene i 
Appen eller Bil-Appen, etter omstendighetene, for å kontrollere at den 
registrerte informasjonen er korrekt. EasyPark er ikke ansvarlig for 
feilaktig registrert informasjon, uavhengig av registreringsmåte. 

3.3.2 Kunden skal sørge for at betalingskortet som er registrert gjennom 
EasyPark, eller annen valgt betalingsmåte, dersom aktuelt, er gyldig, ikke 
er blokkert og at den tilknyttede kontoen, om noen, har tilstrekkelig 
saldo/bruksgrense. Kunden skal gi EasyPark relevant informasjon (f.eks. 
ved oppdatering i Appen eller på Min Side eller ved å varsle EasyParks 
kundeservice) om et nytt betalingskort, eller legge til en ny 
betalingsmetode, senest innen utgangen av kalendermåneden før den 
kalendermåneden det registrert betalingskort utløper. 

3.3.3 Kunden skal sørge for at Innloggingsinformasjonen behandles og brukes 
på en sikker måte, og ikke videreformidles eller på annen måte gjøres 
tilgjengelig for uvedkommende. 

3.3.4 Kunden skal uten opphold varsle EasyPark, som til enhver tid angitt på 
Nettsiden (f.eks. ved hjelp av oppdatering i Appen eller på Min Side eller 
ved å varsle EasyParks kundeservice) dersom: 

• Kunden har grunn til å tro at uvedkommende har fått tilgang til 
eller kunnskap om Innloggingsinformasjonen; 

• eventuelle registrerte opplysninger om Kunden er endret eller bør 
oppdateres, for eksempel dersom Kunden ikke lenger bruker 
mobiltelefonnummeret registrert hos EasyPark;  

• Kunden har grunn til å tro at kjøretøyets Registreringsnummer som 
er registrert for bruk av Automatisk Kameraparkering (som 
definert nedenfor) er misbrukt;   

• en Mobiltelefon, hvor Kunden har installert Appen, eller et 
kjøretøy hvor Kunden har installert Bil-Appen, er forsvunnet eller 
stjålet; eller  

• et registrert kjøretøy er solgt, midlertidig avregistrert, eller på 
annen måte ikke vil brukes i forbindelse med Tjenestene, 
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for at EasyPark skal kunne gjøre nødvendige tiltak, slik som å blokkere 
Innloggingsinformasjonen, Registreringsnummeret og/eller Kundens 
brukerkonto eller oppdatere Kundens registrerte opplysninger. 

Kunden skal også gi EasyPark beskjed om eventuelle andre forhold av 
betydning for Avtalen og/eller levering av Tjenestene. 

3.3.5 I tillegg til det som er fastsatt i Avtalen skal Kunden overholde eventuelle 
instrukser som gis av EasyPark fra tid til annen. 

3.3.6 Kunden skal sørge for at (a) telefon, (b) Mobiltelefon eller (c) annet 
teknisk utstyr (for eksempel et kjøretøys infotaiment-system) som brukes 
av Kunden i relasjon til Tjenestene fungerer tilfredsstillende og til enhver 
tid er kompatibelt med (i) EasyPark-systemet, (ii) Tjenestene (iii)Appen 
og (iv) Bil-Appen, dersom aktuelt. Kunden er også ansvarlig for å sørge 
for at Appen er oppdatert, dersom aktuelt. De ytelseskrav som til enhver 
tid gjelder i forhold til EasyPark-systemet, Tjenestene, Appen og Bil-
Appen er tilgjengelig på Nettsiden. 

4 Særskilte vilkår og betingelser for Parkeringstjenesten 

4.1 Generelt 

4.1.1 Gjennom Parkeringstjenesten kan Kunden varsle EasyPark om når en 
Parkeringsfremleieperiode starter og slutter, den foreløpige 
parkeringstiden, og, om nødvendig, utvide Parkeringsfremleieperioden. 
Kunden kan imidlertid i relasjon til visse Parkeringsplasser kun varsle 
EasyPark om en bestemt parkeringstid som ikke førtidig kan endres eller 
utvides, eller en minimumsparkeringstid. 

4.1.2 Parkeringstjenesten omfatter et element av umiddelbar fremleie av 
aktuelle Parkeringsplasser etter behov. Dersom en Kunde parkerer et 
kjøretøy på en Parkeringsplass og starter en Parkeringsfremleieperiode 
via EasyPark-systemet, vil EasyPark fra dette tidspunktet og frem til 
Parkeringsfremleieperioden er avsluttet; i) leie den aktuelle 
Parkeringsplassen fra P-operatøren, og ii) fremleie den aktuelle 
Parkeringsplassen til Kunden. 

4.1.3 I relasjon til visse Parkeringsplasser kan det gis tilgang og en parkering 
kan startes og/eller avsluttes ved hjelp av en P-operatørs automatiske 
system for gjenkjennelse av registreringsnummer 
("Kameraparkeringssystemet"), hvor tiden kjøretøyet entrer og forlater 
en parkeringsplass blir automatisk registrert og eventuelt videresendt til 
EasyPark-System (“Kameraparkering”). Hvis 
Kameraparkeringssystemet er fullstendig automatisert (“Automatisk 
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Kameraparkering”), aktiveres en Parkeringsfremleieperiode automatisk 
i EasyPark-systemet når det aktuelle kjøretøyet entrer Parkeringsplassen, 
hvoretter Kunden mottar et varsel i Appen, og avsluttes automatisk når 
kjøretøyet forlater Parkeringsplassen. Hvis Kameraparkeringssystemet 
ikke er fullstendig automatisert, må Kunden aktivere en 
Parkeringsfremleieperiode manuelt i EasyPark-systemet (f.eks. gjennom 
Appen), hvor starttiden automatisk blir satt til tidspunktet da det aktuelle 
kjøretøyet kom inn på den aktuelle Parkeringsplassen, men 
Parkeringsfremleieperioden avsluttes automatisk i EasyPark-systemet når 
kjøretøyet forlater Parkeringsplassen. 

4.1.4 Kameraparkeringssystemene leveres og vedlikeholdes av P-operatørene 
og ikke av EasyPark. EasyPark gir ikke teknisk støtte i relasjon til 
Kameraparkeringssystemet; i stedet henvises kunden til den aktuelle P-
operatøren. 

4.1.5 Parkeringstjenesten kan også brukes i forbindelse med 
boligparkering/parkeringstillatelse, forutsatt at den aktuelle P-operatør 
godtar dette. Ved bruk av Parkeringstjenesten ved 
boligparkering/parkeringstillatelse, kan Kunden trenge en 
boligparkering/parkeringstillatelse gitt av Kundens kommune. Kunden er 
ansvarlig for å sørge for å ha relevant boligparkering/parkeringstillatelse. 
Når Parkeringstjenesten brukes ved boligparkering/parkeringstillatelse 
kan Kunden kun være i stand til å varsle P-operatør om en fastsatt 
parkeringstid, som ikke kan avsluttes før tiden. 

4.1.6 I forbindelse med Parkeringstjenesten tilbyr EasyPark visse 
Tilleggstjenester og funksjoner (noen mot ekstra kostnad avhengig av 
Produktpakken). For eksempel kan Kunden velge å motta en påminnelse 
fra EasyPark (f.eks. via SMS) på et visst tidspunkt før en foreløpig 
fastsatt eller fastsatt Parkeringsfremleieperiode avsluttes, Kunden er alltid 
ansvarlig for å avslutte eller utvide en Parkeringsfremleieperiode som er 
startet via Parkeringstjenesten, uavhengig av om Kunden har valgt å 
motta påminnelse og uavhengig av om påminnelsen faktisk er mottatt. 

4.2 Brukervilkår 

4.2.1 Parkeringstjenesten kan kun brukes på parkeringsplasser og i 
parkeringsområder/soner ("Parkingsplass") som: 

(i) til enhver tid er (a) spesifisert i listen "EasyPark fungerer her", som 
er tilgjengelig på Nettsiden, eller (b) indikert i Appens eller Bil-
Appens kart; og/eller  
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(ii) har p-automater med EasyPark-klistremerker, eller på annen måte 
har skilt eller andre EasyPark-kjennetegn som tilsier at EasyPark 
samarbeider med P-operatør i forbindelse med den aktuelle 
Parkeringsplassen. 

4.2.2 Den aktuelle P-operatør fastsetter regler og parkeringsvilkår i forbindelse 
med en Parkeringsplass. 

4.2.3 For å kunne bruke den Automatiske Kameraparkeringstjenesten i forhold 
til et bestemt kjøretøy, må Kunden aktivere den Automatiske 
Kameraparkeringstjenesten for et slikt kjøretøy, via Appen eller Mine 
Sider, og registrere kjøretøyets Registreringsnummer. Kunden er 
ansvarlig for å spesifisere riktig Registreringsnummer. Hvis Kunden også 
har en bedriftsbrukerkonto hos EasyPark, må den velge hvilken konto en 
Automatisk Kameraparkering skal registreres på. 

4.2.4 Kunden kan starte en Parkeringsfremleieperiode gjennom 
Parkeringstjenesten ved aktivering enten via: 

• Appen; 

• Bil-Appen;  

• IVR-tjenesten; 

• SMS-tjenesten; eller 

• Kameraparkeringssystemet, forutsatt at den aktuelle P-operatøren 
støtter Automatisk Kameraparkering; 

For å være sikker på at Parkeringsfremleieperioden er startet på riktig måte 
skal Kunden kontrollere at en bekreftelse om den startede 
Parkeringsfremleieperioden er mottatt via 

• Appen, når Appen benyttes; 

• Bil-Appen, når Bil-Appen benyttes;  

• den stemmestyrte telefontjenesten/kvittering på SMS, når IVR-
tjenesten benyttes; 

• SMS, når SMS-tjenesten benyttes; eller 

• Appen, når Kameraparkering benyttes;  

4.2.5 Dersom Kunden starter en Parkeringsfremleieperiode gjennom 
Parkeringstjenesten, skal Kunden angi det parkerte kjøretøyets 
Registreringsnummer og den aktuelle Parkingsplassen, med mindre det 
brukes Automatisk kameraparkering. Dersom Kunden bruker Appens 
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eller Bil-Appens lokaliseringsfunksjon eller Kameraparkering, skal 
Kunden sørge for at den foreslåtte Parkeringsplassen faktisk er den 
Parkeringsplassen Kunden har parkert på. Kunden skal sørge for å 
spesifisere riktig Parkeringsplass og Registreringsnummer, uavhengig av 
om slik informasjon er foreslått gjennom Appens eller Bil-Appens 
lokaliseringsfunksjon eller via bruk av Automatisk kameraparkering.  
EasyPark påtar seg intet ansvar dersom feil Parkeringsplass eller 
Registreringsnummer er angitt (se punkt 10.2a). 

4.2.6 Når Parkeringstjenesten brukes for parkeringstillatelse skal Kunden ha 
boligparkerings-/parkeringstillatelse festet til frontvinduet i det parkerte 
kjøretøy dersom det kreves av den relevante P-operatøren. Vennligst 
kontakt P-operatøren for å motta informasjon om hvorvidt en synlig 
boligparkerings-/parkeringstillatelse er påkrevd. 

4.3 Kundens forpliktelser og ansvar 

4.3.1 Kunden skal alltid overholde gjeldende lover og regler, og de regler og 
parkeringsvilkår som til enhver tid er fastsatt av den aktuelle P-
operatøren, eller som ellers gjelder i forbindelse med Parkeringsplassen 
der Kunden parkerer kjøretøyet. 

4.3.2 Kunden skal sørge for å starte Parkeringsfremleieperioden riktig og 
fastslå at den spesifiserte Parkeringsplassen og Registreringsnummer er 
riktig som angitt i punkt 4.2.5. 

4.3.3 Kunden skal sørge for at en startet Parkeringsfremleieperiode avsluttes 
eller forlenges, alt ettersom. Dersom Kunden ikke oppga foreløpig sluttid 
eller total parkeringstid når Parkeringsfremleieperioden ble startet, er 
Kunden ansvarlig for å avslutte Parkeringsfremleieperioden manuelt. 
Dersom Kunden bruker Kameraparkering må kunden sjekke at en startet 
Parkeringsfremleieperiode er avsluttet når det relevante kjøretøyet 
forlater Parkeringsplassen, og avslutte slik Parkeringsfremleieperiode 
manuelt hvis den ikke er avsluttet automatisk.  

4.3.4 Hvis Kunden bruker Kameraparkering, er Kunden ansvarlig for å sikre at 
det relevante kjøretøyets skilt er rent, ikke skadet og ellers i lesbar stand 
når kjøretøyet ankommer Parkeringsplassen.  

4.3.5 Dersom Parkeringstjenesten ikke er tilgjengelig eller er ute av funksjon 
for eksempel på grunn av grunner forårsaket av (i) telefonen, (ii) 
Mobiltelefonen eller (iii) annet teknisk utstyr (for eksempel et kjøretøys 
infotainmentsystem) brukt av Kunden, eller feil, forstyrrelse eller 
forsinkelse i telefon, Internett, andre kommunikasjonsnettverk, eller et 
Kameraparkeringssystem, fremleier ikke Kunden den aktuelle 
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Parkeringsplassen fra EasyPark og skal sørge for riktig betaling for den 
relevante parkeringsperioden til P-operatør på annen måte instruert av P-
operatør (f.eks. ved betaling på aktuell p-automat). For å unngå tvil, 
EasyPark vil ikke tilby Kunden noen Parkeringstjeneste i forbindelse med 
slik parkering. Dersom Kunden i et slikt tilfelle ikke betaler på noen av 
de angitte måtene, er det Kundens risiko å bli tildelt en parkeringsbot, 
eller en avgift eller gebyr for feilparkering. 

4.3.6 Kunden er ansvarlig for å deaktivere Automatisk 
Kameraparkeringstjenesten knyttet til et kjøretøy, dersom Kunden ikke 
lengre ønsker å bruke denne tjenesten knyttet til et kjøretøy (for eksempel 
hvis kjøretøyet har blitt solgt, eller, ved leasing eller leiebil, når den 
relevante leasing- eller leieperioden ender.) 

4.3.7 Kunden er ansvarlig for eventuelle sanksjoner for feilparkering (som kan 
bli varslet eller innkrevd i forbindelse med parkeringsovertredelser), og 
betaling av disse. En eventuell parkeringsovertredelse er en sak mellom 
Kunden og den aktuelle P-operatør eller politimyndighet. EasyPark 
forholder seg nøytral i slike tvister. Imidlertid kan EasyPark kan etter 
eget skjønn gi informasjon til de stridende partene. 

5 Særskilte vilkår og betingelser for Ladetjenesten 

5.1 Generelt 

5.1.1 Gjennom Ladetjenesten kan Kunden varsle EasyPark, (a) når en 
Ladeperiode er startet eller blitt avsluttet, (b) om foreløpig ladetid/- nivå 
og (c) dersom nødvendig, om forlengelse/økning av ladetiden/-nivået. 

5.1.2 Vilkår og betingelser for Parkeringstjenesten som er angitt i punkt 4 
gjelder mutatis mutandis for Ladetjenesten. Imidlertid skal startet og 
avsluttet Parkeringsfremleieperiode henholdsvis bety startet og avsluttet 
Ladeperiode.  Det eksisterer ingen parkeringstillatelse og ingen system 
som korresponderer til Kameraparkering i relasjon til Ladetjenesten. 

5.1.3 Ladetjenesten omfatter et element av umiddelbart kjøp og videresalg av 
elektrisitet eller ladetid etter behov, hvor EasyPark opptrer som 
videreselger. Når en Kunde lader en el-bil og starter en Ladeperiode via 
EasyPark-systemet, vil EasyPark fra dette tidspunktet og frem til 
Ladeperioden er avsluttet; i) kjøpe den aktuelle ladetiden fra den aktuelle 
P-operatør eller Partner, og ii) videreselge den aktuelle ladetiden til 
Kunden. 

5.1.4 Ladestasjoner er levert og vedlikeholdt av Partnere og/eller P-operatører, 
og ikke av EasyPark. EasyPark påtar seg ingen ansvar for ladestasjonene 
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brukt eller strøm forbrukt av Kunden i forbindelse med Ladetjenesten 
("Ladestasjonen"), og gir ingen teknisk støtte i relasjon til 
Ladestasjonen. Dersom en Ladestasjon ikke fungerer skikkelig eller, for 
eksempel, har påført skade på Kundens kjøretøy, må Kunden henvende 
seg til den relevante Partner eller P-operatør. Kontaktdetaljer er  vanligvis 
tilgjengelig ved Ladestasjonen, men den kan også innhentes fra 
EasyParks kundeservice.  

5.2 Kundens forpliktelser og ansvar 

5.2.1 Kunden skal alltid overholde gjeldende lover og forskrifter, og regler 
fastsatt av den relevante Partner eller P-operatør til enhver tid, eller som 
ellers gjelder i relasjon til Kundens lading av kjøretøyet. 

5.2.2 Hvis Ladetjenesten ikke er tilgjengelig eller er ute av funksjon, for 
eksempel på grunn av årsaker som kan henføres til (i) telefon, (ii) 
Mobiltelefon eller (iii) annet teknisk utstyr (for eksempel, et kjøretøys 
infotainment system) brukt av Kunden, eller feil, avbrudd eller 
forsinkelse i telefoni, Internett eller annet kommunikasjonsnettverk, 
kjøper ikke Kunden relevant strøm eller ladetid fra EasyPark og skal 
besørge riktig betaling for den relevante ladeperioden relevant Partner 
eller P-operatør på annen måte instruert av slik Partner eller P-operatør.  
For å unngå tvil, EasyPark vil ikke tilby Kunden noen Ladetjeneste i 
forbindelse med slik lading. 

5.2.3 Kunden er ansvarlig for skader forårsaket av Kunden, av Kundens 
kjøretøy eller annen eiendom tilhørende Kunden, i forbindelse med 
lading av Kundens kjøretøy, med mindre noe annet er oppgitt i punkt 
10.2. 

6 Særskilte vilkår og betingelser for Parkeringsguidetjenesten 

6.1 Gjennom Parkeringsguidetjenesten mottar Kunden forslag om ledige 
Parkeringsplasser og/eller Ladestasjoner nær Kunden, via Appens 
lokaliseringsfunksjon eller annen teknisk løsning som til enhver tid er 
godkjent av EasyPark og som er kompatibel med 
Parkeringsguidetjenesten. 

6.2 Parkeringsguidetjenesten krever at Kunden bruker Appen, eller Bil-
Appen, alt ettersom, og har aktivert funksjonene "tillat posisjonstilgang" 
og/eller "tillat pushvarsler" på sin Mobiltelefon eller andre tekniske 
løsninger som er godkjent av EasyPark fra tid til annen.  

6.3 EasyPark garanterer ikke at Parkeringsplasser/Ladestasjoner som foreslått 
av Parkeringsguidetjenesten faktisk er tilgjengelige, ei heller at 
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Parkeringsguidetjenesten alltid vil gi presis veiledning til Kunden til slik 
Parkeringsplass/Ladestasjon. EasyPark tar intet ansvar i den 
sammenheng. 

7 Priser og gebyrer 

7.1 Priser og gebyrer for aktuelle Produktpakker, Tilleggstjenester og andre 
tilleggsfunksjoner fremgår av EasyParks til enhver tid gjeldende prisliste, 
som er tilgjengelig på Nettsiden. Alle priser og gebyrer er inkludert mva. 
Parkeringsgebyrer og Ladegebyrer er i tillegg til og ikke inkludert i 
EasyParks priser og gebyrer. 

7.2 Aktuelle Parkeringsgebyrer og Ladegebyrer (dersom aktuelt) avhenger av 
Kundenes faktiske bruk av Parkeringstjenesten og Ladetjenesten, og 
kommer i tillegg til, og er ikke inkludert i prisene og gebyrene for den 
aktuelle Produktpakken. 

7.3 EasyParks prismodell for Produktpakkene  består i dag av et 
engangsgebyr når registrering av en Kunde-konto er godkjent, og/eller, 
avhengig av Produktpakke som er valgt av Kunden (som primært 
avhenger av Kundens parkeringsbehov), av (i) kun en fast månedspris, 
(ii) et fast og/eller prosentvis tilleggsgebyr til aktuelle Parkerings-
/Ladegebyrer og et gebyr per bruk av Tilleggstjenestene, dvs. ingen fast 
månedspris, eller (iii) en kombinasjon av et fast og/eller prosentvis 
tilleggsgebyr til aktuelle Parkerings-/Ladegebyrer, et gebyr per bruk av 
Tilleggstjenester og en fast månedspris. Egne gebyrer kan bli belastet for 
Tilleggstjenester (for eksempel Parkeringsguidetjenesten) og andre 
tilleggsvarsler og funksjoner som ikke er inkludert i den aktuelle 
Produktpakken. 

7.4 Tilleggstjenester som i dag inngår i Produktpakkene, eller eventuelle nye 
tjenester, kan i fremtiden bli gjenstand for egne gebyrer. 

7.5 Uavhengig av punkt 17.1, forbeholder EasyPark seg retten til å endre sine 
priser og gebyrer. Slike endringer vil tre i kraft tidligst 30 dager etter at 
Kunden har blitt informert om endringen. 

8 Betalingsbetingelser mv. 

8.1 Betaling gjøres enten ved å belaste Kundens registrerte betalingskort, 
eller ved annen betalingsmåte som til enhver tid er godkjent av EasyPark. 
Kunden velger og godkjenner betalingsmåte i forbindelse med søknad om 
registrering. For informasjon om ytterligere betalingsvilkår som gjelder 
for de respektive betalingsmåter, henvises til den aktuelle 
betalingstjenesteleverandør. 
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8.2 Fast månedsavgift betales månedlig på forhånd og kan ikke refunderes. 
Andre priser og avgifter (inkludert eventuelle Parkeringsgebyrer og 
Ladegebyrer og eventuelle tilleggsgebyrer i forbindelse med disse) 
belastes i samsvar med betalingsmåte som er valgt av Kunden i 
forbindelse med Kundens bruk av den aktuelle tjenesten. Kunden 
godkjenner herved envher slik belasting, dersom aktuelt. 

8.3 Parkeringsgebyrer og Ladegebyrer (inkludert EasyParks tilleggsavgift, 
hvis aktuelt i samsvar med Produktpakken som er valgt av Kunden) 
belastes typisk etter at den aktuelle Parkeringsfremleieperioden eller 
Ladesesjonen, alt etter som, er avsluttet. 

8.4 Dersom betaling ikke skjer til rett tid kan EasyPark kreve et 
forsinkelsesrentegebyr i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om 
renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven), fra forfall til det 
tidspunkt betaling er gjort i sin helhet. EasyPark har krav på erstatning for 
kostnader forbundet med innkreving av forfalte beløp (for eksempel 
purringer eller inkassokrav). 

9 Tilgjengeligheten til EasyPark-systemet, immaterielle 
rettigheter mv. 

9.1 EasyPark-systemet og Tjenestene er under kontinuerlig utvikling og kan 
bli oppdatert eller endret til enhver tid eller avvikles. 

9.2 EasyPark-systemet er vanligvis tilgjengelig 24 timer i døgnet men 
tilgjengeligheten kan bli avbrutt på grunn av planlagte oppgraderinger, 
modifikasjoner og vedlikehold eller på grunn av uventede systemfeil. 
Kunden erkjenner at programvaren aldri kan testes i alle mulige 
situasjoner og at det kan forekomme avvik fra avtalt funksjonalitet og 
uventede feil og forstyrrelser. EasyPark forbeholder seg retten til å 
oppdatere EasyPark-systemet med nye funksjoner eller på annen måte 
endre det for å, for eksempel, tilpasse det til ny teknologi, nye 
sikkerhetskrav eller nye administrative prosedyrer.  

9.3 Alle opphavsretter (herunder rettighetene til dataprogrammer, databaser, 
kildekoder, objektkoder og algoritmer) og andre immaterielle rettigheter 
(herunder varemerker og patentrettigheter) knyttet til EasyPark-systemet 
og innholdet, er eid eller lisensiert av EasyPark eller dets leverandører og 
samarbeidspartnere. Ingen slike rettigheter er overført til Kunden i kraft 
av denne Avtalen. Det er ikke tillatt å bruke, eller å gi andre tilgang til å 
bruke, EasyPark-systemet eller dets innhold for kommersielle formål. 
Kunden kan ikke kopiere, distribuere, selge, publisere, overføre, låne ut, 
underlisensiere, modifisere, eller på annen måte disponere over eller gjøre 



14 

 

noe med programvaren som inngår i EasyPark-systemet. Kunden kan 
ikke engasjere seg i omvendt utvikling, dekompilering, demontering eller 
på annen måte forsøke å få tilgang til programvarens kildekode. Ut over 
Kundens rett til informasjon i henhold til punkt 3.3.2, har Kunden selv 
eller via andre ingen rett til å samle og lagre data fra Appen, Bil-Appen 
og Nettsiden.  

9.4 Kunden skal sørge for at all informasjon og materiale som er overført til i 
EasyPark-systemet ikke inneholder skadelige elementer eller kildekode 
eller skadelig programvare (for eksempel virus, ormer og trojanske 
hester). Det er Kundens ansvar å sørge for at alle opplysninger som 
Kunden laster opp til Min Side eller gjør tilgjengelig via Appen eller Bil-
appen, ikke krenker tredjeparts immaterielle eller andre rettigheter og 
ikke er i strid med noen lov eller forskrift. 

10 EasyParks erstatningsansvar 

10.1 EasyParks samlede erstatningsansvar skal ikke i noe tilfelle overstige et 
beløp tilsvarende grunnbeløpet i samsvar med § 1 i Forskrift om 
grunnbeløp, reguleringsfaktorer m.m. av 27. mai 2016 nr. 530 
(grunnbeløpsforskriften), unntatt dersom EasyPark har handlet forsettlig 
eller grovt uaktsomt. 

10.2 Ingenting i disse Generelle vilkår og betingelser skal utelukke EasyParks 
ansvar for grov uaktsomhet og forsett, eller død og personskade forårsaket 
av EasyParks uaktsomhet, eller noen annen type ansvar som ikke kan 
utelukkes eller begrenses under gjeldende lov. 

10.3 EasyPark er ikke ansvarlig for: 

a) tap eller skade på Kundens kjøretøy eller andre egenskaper mens 
Parkeringsplasser eller Ladestasjoner brukes; 

b) tjenestene tilbudt av P-operatører eller Partnere; 

c) indirekte skader eller følgeskader som f.eks. tap av fortjeneste, eller 
for eventuelle skader i forhold til Kundens relasjon med en tredjepart. 

10.4 Videre er EasyPark ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap hos 
Kunden som forårsakes av: 

a) Kundens feil eller uaktsomhet, herunder at Kunden (i) ikke har startet 
eller avsluttet en Tjeneste korrekt (uavhengig av om Kunden har valgt 
å motta en påminnelse fra EasyPark eller brukt Kameraparkering) (ii) 
ikke fulgt informasjon som er mottatt fra EasyPark eller en relevant 
P-operatør eller Partner, eller (iii) ved start av en 
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Parkeringsfremleieperiode angitt feil Parkeringsplass eller 
Registreringsnummer (uavhengig av om slik informasjon er lagt inn 
manuelt eller etter forslag fra lokaliseringsfunksjonen i Appen eller i 
Bil-Appen eller via bruk av Automatisk Kameraparkering); 

b) at Kunden ikke har utført sine plikter i henhold til denne Avtalen eller 
på annen måte ikke har overholdt EasyParks instruksjoner; 

c) at Kunden har parkert sitt kjøretøy i strid med gjeldende lover, 
forskrifter og/eller regler og parkeringsvilkårene fastsatt av aktuell P-
operatør eller som for øvrig gjelder i forhold til Parkeringsplassen der 
Kunden parkerer kjøretøyet, 

d) feil eller utilstrekkelig funksjonalitet (for eksempel at utstyret slås av 
eller at batteriet er utladet eller dødt) knyttet til Kundens (i) telefon, 
(ii) Mobiltelefon eller (iii) annet teknisk utstyr (for eksempel 
kjøretøyets infotainmentsystem), som kan resultere i at en 
Parkeringsfremleieperiode eller en Ladeperiode ikke blir startet eller 
utvidet (hvor Kunden risikerer, for eksempel en parkeringsbot) eller 
ikke blir avsluttet riktig (hvor Kunden risikerer, for eksempel å betale 
for mye for parkering eller lading); 

e) feil, avbrudd eller forsinkelse i telefoni, Internett eller annet 
kommunikasjonsnettverk levert av en annen part enn EasyPark, eller 
en eventuell teleoperatørs handlinger eller unnlatelser som påvirker 
Tjenestenes funksjonalitet eller tilgjengelighet, som for eksempel kan 
resultere i at Kundens telefon, Mobiltelefon eller annet teknisk utstyr 
ikke får til å kommunisere med EasyPark-systemet og en 
Parkeringsfremleieperiode eller en Ladeperiode ikke blir startet eller 
utvidet (hvor Kunden risikerer, for eksempel en parkeringsbot) eller 
ikke blir avsluttet riktig (hvor Kunden risikerer, for eksemepel, å 
betale for mye for sin parkering eller ladning); 

f) at Tjenesten har blitt kansellert av EasyPark på grunn av årsaker som 
viser seg å være feil, men som EasyPark hadde grunn til å tro var 
riktige på tidspunktet for kanselleringen og som var bakgrunnen for 
kanselleringen; 

g) at en Ladestasjon ikke fungerer som den skal; 

h) at en Parkeringsplass/Ladestasjon som er foreslått av EasyPark ikke 
er tilgjengelig når Kunden kommer dit; 
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i) at Kunden ikke har informert EasyPark om kjent eller mistenkt 
misbruk av Registreringsnummeret til et kjøretøy registrert for bruk 
av Automatisk Kameraparkering;  

j) En Mobiltelefon, hvor Kunden har installert Appen, eller et kjøretøy, 
hvor Kunden har installert Bil-Appen, er tapt eller stjålet og Kunden 
har ikke behørig informert EasyPark om dette;  

k) Kunden ikke har behørig deaktivert Automatisk Kameraparkerings-
tjenesten knyttet til kjøretøyet; 

l) Uautorisert bruk av Påloggingsinformasjonen og/eller Tjenestene, 
eller  

m) Force Majeure (se punkt 14). 

11 Klager 

11.1 Ved mangelfull Tjeneste eller uriktig belastning eller gebyr skal Kunden 
umiddelbart sende skriftlig klage til EasyParks kundeservice, og senest 
innen 60 dager fra da den aktuelle Tjenesten påbegynte, alternativt fra da 
Kunden ble kjent med, eller burde ha fått kjennskap til, det aktuelle 
uriktige gebyret. Klagen skal klart angi type mangel eller feil. Kunden 
skal gi rimelig hjelp til EasyPark i forbindelse med en eventuell 
undersøkelse i forbindelse med klagen. 

11.2 Klager på uriktige Parkeringsgebyrer eller Ladegebyrer håndteres og 
avgjøres i dialog med relevant P-operatør eller Partner. Hvis og når en 
slik klage er godkjent skal EasyPark umiddelbart kompensere Kunden det 
aktuelle beløp. Dersom klagen blir avvist skal EasyPark varsle Kunden 
om utfallet av behandlingen av klagen inkludert begrunnelse for vedtaket. 
Klager knyttet til Kameraparkeringssystemet vil bli henvist til den 
aktuelle P-operatøren.  

11.3 Før eller etter mottak av kompensasjon fra EasyPark for ethvert gebyr 
eller andre belastninger i tråd med punkt 11.2 eller på annen måte, kan 
Kunden være forpliktet til å protestere mot ethvert tilsvarende krav fra en 
P-operatør, Partner eller annen tredjepart, etter omstendighetene, som en 
del av Kundens rimelige assistanse og samarbeid. I tillegg, på skriftlig 
forespørsel fra EasyPark skal Kunden sørge for at EasyPark tillates å 
håndtere enhver forhandling eller tvist med noen tredjepart i relasjon til 
en tvist eller mulig tvist om slike avgifter eller belastninger. Dette 
omfatter å gi EasyPark alle fullmakter og all bistand som med rimelighet 
er nødvendig for å sette EasyPark i stand til å forsvare, for egen regning, 
mot slikt krav eller potensielle krav og til å inngå ethvert forlik eller på 
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annen måte inngå kompromiss eller frafalle slikt krav. EasyPark skal gå 
fram med tilbørlig aktsomhet og i samsvar med Kundens legitime 
interesser. 

12 Avtaleperiode, førtidig oppsigelse mv. 

12.1 Avtalen gjelder fra når EasyPark har bekreftet Kundens konto- 
registrering (se punkt 3.2) inntil den sies opp i samsvar med vilkårene i 
Avtalen, eller som på annen måte er skriftlig avtalt. 

12.2 Dersom Kunden har valgt en Produktpakke uten fast månedspris kan 
Kunden si opp Avtalen med umiddelbar virkning. Dersom Kunden har 
valgt en Produktpakke med en fast månedspris (helt eller delvis) kan 
Kunden si opp Avtalen ved slutten av neste kalendermåned etter varsel 
om oppsigelse. 

12.3 EasyPark kan umiddelbart stanse Kundens tilgang til Tjenestene, stenge 
Kundens brukerkonto og/eller si opp Avtalen med umiddelbar virkning 
dersom 

a) Kunden vesentlig misligholder noen av sine forpliktelser i henhold til 
Avtalen; 

b) Kunden ikke oppfyller, eller det er en rimelig grunn til å anta at 
Kunden ikke vil oppfylle, sine betalingsforpliktelser overfor 
EasyPark, eller ikke har gyldig betalingskort eller annen 
betalingsmåte registrert gjennom EasyPark; 

c) Kunden, i henhold til EasyParks rimelige vurdering, kunne forventes 
å bli insolvent; 

d) Kunden benytter EasyPark-systemet eller Tjenesten i strid med 
Avtalen eller på en måte som kan være skadelig for eller skade 
EasyPark eller en tredjepart; 

e) Kunden gjentatte ganger har parkert sine kjøretøy i strid med 
gjeldende lover, forskrifter og/eller regler eller parkeringsvilkår 
fastsatt av aktuell P-operatør; 

f) Kunden har gitt uriktige, ufullstendige eller villedende opplysninger, 
eller 

g) EasyPark, basert på en samlet vurdering, anser det som sannsynlig at 
Kunden kan være involvert i, eller koblet til, kriminell aktivitet. 

12.4 EasyPark kan si opp avtalen eller slutte å levere Tjenestene, i sin helhet 
eller delvis, gjennom et varsel om terminering en måned i forveien.  
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12.5 Dersom Kunden har valgt en Produktpakke som Kunden betaler helt eller 
delvis en fast månedspris for, er det Kundens ansvar å si opp Avtalen hvis 
det registrerte kjøretøyet selges, midlertidig avregistreres, eller ellers ikke 
brukes. EasyPark har ikke ansvar for å kontrollere at et kjøretøy registrert 
av Kunden ikke har blitt midlertidig avregistrert. 

12.6 Oppsigelse av Avtalen fra Kundens side skal skje skriftlig. 

12.7 Oppsigelse av Avtalen (uansett grunn) skal ikke påvirke noen rettigheter 
og/eller forpliktelser pådratt av en Part før den dato Avtalen sies opp. 

13 Angrerett 

13.1 Etter registrering vil EasyPark utføre sine Tjenester umiddelbart ved å gi 
Kunden tilgang til EasyPark-systemet og relaterte tjenester, som 
utrykkelig forespurt av Kunden.  

13.2 I henhold til lov av 20. juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett 
ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven), 
kan Kunden trekke seg fra avtalen ved å varsle EasyParks kundeservice 
innen 14 dager fra godkjent registrering. 

13.3 Angreretten utøves ved at Kunden varsler EasyParks kundeservice om 
Kundens beslutning om å trekke seg fra Avtalen. For dette formålet kan 
kunden bruke EasyParks standard uttaksskjema, som er vedlagt disse 
Generelle Vilkårene. 

13.4 Hvis Kunden har bedt om å begynne å bruke Tjenestene i løpet av 
uttaksperioden, er Kunden ansvarlig for å betale et beløp som er 
proporsjonalt med Kundens bruk av Tjenestene, før tidspunktet da 
Kunden varslet EasyParks kundeservice om Kundens beslutning om å 
trekke seg fra Avtalen, sammenlignet med den totale omfanget av 
Avtalen. Alle Parkeringsgebyrer eller Ladegebyrer som påløper i løpet av 
uttaksperioden skal betales av kunden og vil ikke bli refundert av 
EasyPark. 

14 Force majeure 

EasyPark er ikke ansvarlig for feil eller forsinkelse i gjennomføringen av 
vilkårene i Avtalen som følge av enhver årsak eller omstendighet utenfor 
EasyParks rimelige kontroll, herunder, men ikke begrenset til, brann, flom 
eller andre naturkatastrofer, krigshandlinger, terrorhandlinger, 
arbeidskonflikter, feil, avbrudd eller forsinkelse i telefoni, Internett eller 
annet kommunikasjonsnettverk, restriksjoner i alminnelig ferdsel, ulykke, 
eksplosjon, forstyrrelser, lovgivning eller tiltak fra offentlig myndighet. 
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15 Informasjon, personopplysninger 

15.1 Kunden erkjenner at EasyPark kan dele informasjon om (Kundens bruk 
av) Tjenestene til P-operatører og Partnere for å utføre sine oppgaver i 
forhold til dem. Videre erkjenner Kunden at EasyPark kan rapportere 
misbruk av Tjenestene, ulovlige aktiviteter, uredelig eller upassende 
oppførsel og/eller mistanker om dette til politiet eller annen kompetent 
myndighet. 

15.2 Personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovverk for 
beskyttelse av personvern og i samsvar med EasyParks retningslinjer for 
personvern. 

16 EasyPark i andre land 

16.1 EasyPark er en del av en gruppe selskaper (hver for seg en "EP-selskap") 
som tilbyr tjenester hovedsakelig tilsvarende de tjenester som tilbys av 
EasyPark ("EP tjenestene"), i de landene (eksklusive ethvert land listet 
som franchise) som til enhver tid er oppført på www.easyparkgroup.com 
("EP-land"). Se www.easyparkgroup.com for informasjon om steder 
innenfor et EP-land der EP-tjenestene kan brukes. 

16.2 Hvis Kunden besøker et annet EP-land (dvs. et annet land enn Norge), 
kan Kunden bruke EP-tjenestene forutsatt at Kunden samtykker til de 
gjeldende Generelle vilkår og betingelser for det lokale EP-selskapet. 

16.3 EP-tjenestene leveres av det lokale EP-selskapet, og når Kunden benytter 
EP-tjenestene er han/hun kunde av det lokale EP-selskapet. Ved 
benyttelse av EP-tjenestene betaler imidlertid Kunden til EasyPark (og 
ikke til det lokale EP-selskapet). De daglige valutakursene som publiseres 
av Sveriges Riksbank brukes til å konvertere gebyrer som belastes i 
ethvert EP-land til norske kroner. 

17 Endringer, overføringer mv. 

17.1 EasyPark forbeholder seg retten til å endre disse Generelle vilkår og 
betingelser. I så tilfelle skal EasyPark umiddelbart informere Kunden og 
gjøre den nye versjonen av de Generelle vilkårene og betingelsene 
tilgjengelig for Kunden. Dersom Kunden deretter fortsetter å bruke 
Tjenestene skal Kunden anses å ha akseptert endringene. 

17.2 Gjeldende Generelle vilkår og betingelser er til enhver tid tilgjengelig på 
Nettsiden. 

17.3 EasyPark har rett til å overdra, helt eller delvis, sine rettigheter og/eller 
forpliktelser etter Avtalen til enhver annen person eller enhet uten 
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Kundens samtykke. Videre har EasyPark rett til å benytte 
underleverandører for å oppfylle sine plikter etter Avtalen. 

17.4 Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og/eller forpliktelse i henhold til 
Avtalen uten EasyParks skriftlige forhåndssamtykke. 

18 Diverse 

18.1 Avtalen utgjør hele avtalen mellom Partene vedrørende temaene her. 

18.2 Partene er enige om at dersom en bestemmelse i Avtalen anses ugyldig 
eller ikke kan håndheves skal slik bestemmelse og de øvrige vilkår og 
betingelser i Avtalen gjelde i tillatt utstrekning. 

18.3 Disse Generelle vilkår og betingelser (samt eventuelle andre vilkår og 
betingelser som er en del av Avtalen) er tilgjengelig på flere språk, der 
den norske språkversjonen er den opprinnelige versjonen. Partene 
erkjenner at ved eventuelle avvik mellom språkversjonene av de 
Generelle vilkår og betingelser, skal den norske versjonen gjelde. 

19 Lovvalg og tvister 

19.1 Avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk lov. 

19.2 Enhver tvist, uenighet eller krav som følge av eller i forbindelse med 
Avtalen, eller brudd, opphør eller ugyldighet av denne, skal primært løses 
ved frivillig avtale mellom Partene. Dersom Partene ikke er i stand til å 
komme til enighet, kan tvisten på Kundens forespørsel, behandles av 
Forbrukerklageutvalget. En tvist kan også avgjøres ved norske 
domstoler, med Oslo tingrett som første instans. 

19.3 Dette punkt 19 skal gjelde også etter oppsigelse av Avtalen. 

20 Kundeservice 

EasyParks kundeservice svarer på spørsmål angående Avtalen og 
Tjenestene som tilbys av EasyPark i kontortid på virkedager i Norge. 

Telefonnummer: + 47 23 30 88 80 

E-post: kundeservice@easypark.net 

 

* * * 


	EASYPARK – Generelle vilkår og betingelser for forbrukere
	1 Virkeområde
	1.1 Disse generelle vilkår og betingelser ("Generelle vilkår og betingelser") gjelder når EasyPark AS, organisasjonsnummer 980 050 491, ("EasyPark"), tilbyr Tjenester (som definert nedenfor) til fysiske personer (forbrukere) ("Kunden") i Norge.
	1.2 Alle Tjenester tilbys i henhold til gjeldende ufravikelig lov og i samsvar med:
	 eventuelle individuelt avtalte vilkår og betingelser; og
	 disse Generelle vilkår og betingelser.
	Ved eventuelle avvik mellom de ovennevnte vilkårene, skal de gjelde i ovennevnte rekkefølge.
	1.3 Tjenestene er rettet mot fysiske personer over 18 år.
	1.4 Punkt 18 inneholder særlige bestemmelser som gjelder ved bruk av EasyPark-tjenester i utlandet.
	1.5 Kunden samtykker til og aksepterer disse Generelle vilkår og betingelser ved å registrere seg hos EasyPark (se punkt 3.2). Bindende avtale mellom EasyPark og Kunden ("Avtalen") oppstår når EasyPark har bekreftet Kundens registrering og Kunden gis ...
	1.6 Hvis Kunden også har en bedriftsbrukerkonto hos EasyPark, gjelder relevante deler av EasyParks til enhver tid gjeldende generelle vilkår og betingelser for bedriftskunder for Kundens forretningsrelaterte bruk av tjenester levert av EasyPark.
	1.7 Dersom Kunden har autorisert, tillatt eller på annen måte gjort tilgjengelig Kundens EasyPark-konto for noen andres bruk, skal Kunden, ha fullt ansvar under Avtalen for slikt bruk (inkludert, for å unngå tvil, plikten til å betale eventuelle påløp...

	2 Definisjoner
	2.1 I disse Generelle vilkår og betingelser, og i forbindelse med Tjenestene, skal definerte ord og uttrykk ha den betydning som er angitt nedenfor:
	2.2 Definisjoner kan også finnes andre steder i disse Generelle vilkår og betingelser.

	3 Generelle vilkår og betingelser for Tjenestene
	3.1 Generelt
	3.1.1 EasyPark tilbyr et elektronisk system for moderne parkering ("EasyPark-systemet"), der EasyPark, i samarbeid med P-operatører og andre Partnere, tilbyr til Kundene (i) administrering av parkering av kjøretøy ("Parkeringstjenesten") på Parkerings...
	3.1.2 Tjenestene tilbudt av EasyPark er ofte avhengig av, eller tilbudt i kombinasjon med, tjenester tilbudt av P-operatører og Partnere. Slike tredjeparter kan ha sine egne gjeldende regler, forskrifter og/eller brukervilkår. Kunden er pålagt å aksep...
	3.1.3 For en mer detaljert beskrivelse av Tjenestene vises det til den informasjon som til enhver tid finnes på Nettsiden.
	3.1.4 EasyPark tilbyr et utvalg av produktpakker ("Produktpakke"), herunder Parkeringstjenesten og Tilleggstjenestene, hvis aktuelt, der innhold, priser og eventuelle særskilte vilkår og betingelser til enhver tid er beskrevet på Nettsiden.

	3.2 Tilgang til Tjenestene, registreringsinformasjon, mv.
	3.2.1 En forutsetning for at Kunden skal få tilgang til Tjenestene er at Kunden registrerer seg som bruker av EasyPark. EasyPark forbeholder seg retten til å avslå en søknad om registrering.
	3.2.2 EasyPark-kontoen gir oversikt over kontobalanse, transaksjonshistorikk, kjøpte aktive og historiske produkter og registrerte kjøretøy. EasyPark gir informasjon om gjennomførte parkeringer og Ladeperioder på Kundens Min Side, og slik informasjon ...
	3.2.3 Søknad om registrering kan gjøres via Nettsiden, Appen, telefon eller på de andre måter som til enhver tid aksepteres av EasyPark. I forbindelse med søknad om registrering skal Kunden velge en Produktpakke og oppgi nødvendig informasjon, slik so...
	3.2.4 Når Kundens registrering er godkjent gis en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett, som er begrenset i tid og ikke kan viderelisensieres, til å bruke EasyPark-systemet, Tjenestene og, dersom aktuelt, Appen og Bil-Appen, i samsvar med den valgte ...
	3.2.5 Når en registrering er godkjent velger Kunden et unikt passord som skal brukes sammen med Kundens telefonnummer og/eller e-postadresse og mottar en verifikasjonskode for å logge på Appen (samlet omtalt som "Påloggingsinformasjonen"). Påloggingsi...
	3.2.6 Enkelte Tjenester tilbudt gjennom Appen eller Bil-Appen krever at Kunden har aktivert funksjonen "tillat posisjonstilgang" og/eller "tillat varsler" på sin Mobiltelefon, kjøretøy eller andre tekniske løsninger som til enhver tid er godkjent av E...

	3.3 Kundens forpliktelser og ansvar
	3.3.1 Kunden skal sørge for at nøyaktig informasjon om Kunden og aktuelle kjøretøy er registrert hos EasyPark til enhver tid. Etter at registreringen er godkjent, skal Kunden logge inn på Min Side eller sjekke innstillingene i Appen eller Bil-Appen, e...
	3.3.2 Kunden skal sørge for at betalingskortet som er registrert gjennom EasyPark, eller annen valgt betalingsmåte, dersom aktuelt, er gyldig, ikke er blokkert og at den tilknyttede kontoen, om noen, har tilstrekkelig saldo/bruksgrense. Kunden skal gi...
	3.3.3 Kunden skal sørge for at Innloggingsinformasjonen behandles og brukes på en sikker måte, og ikke videreformidles eller på annen måte gjøres tilgjengelig for uvedkommende.
	3.3.4 Kunden skal uten opphold varsle EasyPark, som til enhver tid angitt på Nettsiden (f.eks. ved hjelp av oppdatering i Appen eller på Min Side eller ved å varsle EasyParks kundeservice) dersom:

	 Kunden har grunn til å tro at uvedkommende har fått tilgang til eller kunnskap om Innloggingsinformasjonen;
	 eventuelle registrerte opplysninger om Kunden er endret eller bør oppdateres, for eksempel dersom Kunden ikke lenger bruker mobiltelefonnummeret registrert hos EasyPark;
	 Kunden har grunn til å tro at kjøretøyets Registreringsnummer som er registrert for bruk av Automatisk Kameraparkering (som definert nedenfor) er misbrukt;
	 en Mobiltelefon, hvor Kunden har installert Appen, eller et kjøretøy hvor Kunden har installert Bil-Appen, er forsvunnet eller stjålet; eller
	 et registrert kjøretøy er solgt, midlertidig avregistrert, eller på annen måte ikke vil brukes i forbindelse med Tjenestene,
	3.3.5 I tillegg til det som er fastsatt i Avtalen skal Kunden overholde eventuelle instrukser som gis av EasyPark fra tid til annen.
	3.3.6 Kunden skal sørge for at (a) telefon, (b) Mobiltelefon eller (c) annet teknisk utstyr (for eksempel et kjøretøys infotaiment-system) som brukes av Kunden i relasjon til Tjenestene fungerer tilfredsstillende og til enhver tid er kompatibelt med (...


	4 Særskilte vilkår og betingelser for Parkeringstjenesten
	4.1 Generelt
	4.1.1 Gjennom Parkeringstjenesten kan Kunden varsle EasyPark om når en Parkeringsfremleieperiode starter og slutter, den foreløpige parkeringstiden, og, om nødvendig, utvide Parkeringsfremleieperioden. Kunden kan imidlertid i relasjon til visse Parker...
	4.1.2 Parkeringstjenesten omfatter et element av umiddelbar fremleie av aktuelle Parkeringsplasser etter behov. Dersom en Kunde parkerer et kjøretøy på en Parkeringsplass og starter en Parkeringsfremleieperiode via EasyPark-systemet, vil EasyPark fra ...
	4.1.3 I relasjon til visse Parkeringsplasser kan det gis tilgang og en parkering kan startes og/eller avsluttes ved hjelp av en P-operatørs automatiske system for gjenkjennelse av registreringsnummer ("Kameraparkeringssystemet"), hvor tiden kjøretøyet...
	4.1.4 Kameraparkeringssystemene leveres og vedlikeholdes av P-operatørene og ikke av EasyPark. EasyPark gir ikke teknisk støtte i relasjon til Kameraparkeringssystemet; i stedet henvises kunden til den aktuelle P-operatøren.
	4.1.5 Parkeringstjenesten kan også brukes i forbindelse med boligparkering/parkeringstillatelse, forutsatt at den aktuelle P-operatør godtar dette. Ved bruk av Parkeringstjenesten ved boligparkering/parkeringstillatelse, kan Kunden trenge en boligpark...
	4.1.6 I forbindelse med Parkeringstjenesten tilbyr EasyPark visse Tilleggstjenester og funksjoner (noen mot ekstra kostnad avhengig av Produktpakken). For eksempel kan Kunden velge å motta en påminnelse fra EasyPark (f.eks. via SMS) på et visst tidspu...

	4.2 Brukervilkår
	4.2.1 Parkeringstjenesten kan kun brukes på parkeringsplasser og i parkeringsområder/soner ("Parkingsplass") som:

	(i) til enhver tid er (a) spesifisert i listen "EasyPark fungerer her", som er tilgjengelig på Nettsiden, eller (b) indikert i Appens eller Bil-Appens kart; og/eller
	(ii) har p-automater med EasyPark-klistremerker, eller på annen måte har skilt eller andre EasyPark-kjennetegn som tilsier at EasyPark samarbeider med P-operatør i forbindelse med den aktuelle Parkeringsplassen.
	4.2.2 Den aktuelle P-operatør fastsetter regler og parkeringsvilkår i forbindelse med en Parkeringsplass.
	4.2.3 For å kunne bruke den Automatiske Kameraparkeringstjenesten i forhold til et bestemt kjøretøy, må Kunden aktivere den Automatiske Kameraparkeringstjenesten for et slikt kjøretøy, via Appen eller Mine Sider, og registrere kjøretøyets Registrering...
	4.2.4 Kunden kan starte en Parkeringsfremleieperiode gjennom Parkeringstjenesten ved aktivering enten via:

	 Appen;
	 Bil-Appen;
	 IVR-tjenesten;
	 SMS-tjenesten; eller
	 Kameraparkeringssystemet, forutsatt at den aktuelle P-operatøren støtter Automatisk Kameraparkering;
	For å være sikker på at Parkeringsfremleieperioden er startet på riktig måte skal Kunden kontrollere at en bekreftelse om den startede Parkeringsfremleieperioden er mottatt via
	 Appen, når Appen benyttes;
	 Bil-Appen, når Bil-Appen benyttes;
	 den stemmestyrte telefontjenesten/kvittering på SMS, når IVR-tjenesten benyttes;
	 SMS, når SMS-tjenesten benyttes; eller
	 Appen, når Kameraparkering benyttes;
	4.2.5 Dersom Kunden starter en Parkeringsfremleieperiode gjennom Parkeringstjenesten, skal Kunden angi det parkerte kjøretøyets Registreringsnummer og den aktuelle Parkingsplassen, med mindre det brukes Automatisk kameraparkering. Dersom Kunden bruker...
	4.2.6 Når Parkeringstjenesten brukes for parkeringstillatelse skal Kunden ha boligparkerings-/parkeringstillatelse festet til frontvinduet i det parkerte kjøretøy dersom det kreves av den relevante P-operatøren. Vennligst kontakt P-operatøren for å mo...

	4.3 Kundens forpliktelser og ansvar
	4.3.1 Kunden skal alltid overholde gjeldende lover og regler, og de regler og parkeringsvilkår som til enhver tid er fastsatt av den aktuelle P-operatøren, eller som ellers gjelder i forbindelse med Parkeringsplassen der Kunden parkerer kjøretøyet.
	4.3.2 Kunden skal sørge for å starte Parkeringsfremleieperioden riktig og fastslå at den spesifiserte Parkeringsplassen og Registreringsnummer er riktig som angitt i punkt 4.2.5.
	4.3.3 Kunden skal sørge for at en startet Parkeringsfremleieperiode avsluttes eller forlenges, alt ettersom. Dersom Kunden ikke oppga foreløpig sluttid eller total parkeringstid når Parkeringsfremleieperioden ble startet, er Kunden ansvarlig for å avs...
	4.3.4 Hvis Kunden bruker Kameraparkering, er Kunden ansvarlig for å sikre at det relevante kjøretøyets skilt er rent, ikke skadet og ellers i lesbar stand når kjøretøyet ankommer Parkeringsplassen.
	4.3.5 Dersom Parkeringstjenesten ikke er tilgjengelig eller er ute av funksjon for eksempel på grunn av grunner forårsaket av (i) telefonen, (ii) Mobiltelefonen eller (iii) annet teknisk utstyr (for eksempel et kjøretøys infotainmentsystem) brukt av K...
	4.3.6 Kunden er ansvarlig for å deaktivere Automatisk Kameraparkeringstjenesten knyttet til et kjøretøy, dersom Kunden ikke lengre ønsker å bruke denne tjenesten knyttet til et kjøretøy (for eksempel hvis kjøretøyet har blitt solgt, eller, ved leasing...
	4.3.7 Kunden er ansvarlig for eventuelle sanksjoner for feilparkering (som kan bli varslet eller innkrevd i forbindelse med parkeringsovertredelser), og betaling av disse. En eventuell parkeringsovertredelse er en sak mellom Kunden og den aktuelle P-o...


	5 Særskilte vilkår og betingelser for Ladetjenesten
	5.1 Generelt
	5.1.1 Gjennom Ladetjenesten kan Kunden varsle EasyPark, (a) når en Ladeperiode er startet eller blitt avsluttet, (b) om foreløpig ladetid/- nivå og (c) dersom nødvendig, om forlengelse/økning av ladetiden/-nivået.
	5.1.2 Vilkår og betingelser for Parkeringstjenesten som er angitt i punkt 4 gjelder mutatis mutandis for Ladetjenesten. Imidlertid skal startet og avsluttet Parkeringsfremleieperiode henholdsvis bety startet og avsluttet Ladeperiode.  Det eksisterer i...
	5.1.3 Ladetjenesten omfatter et element av umiddelbart kjøp og videresalg av elektrisitet eller ladetid etter behov, hvor EasyPark opptrer som videreselger. Når en Kunde lader en el-bil og starter en Ladeperiode via EasyPark-systemet, vil EasyPark fra...
	5.1.4 Ladestasjoner er levert og vedlikeholdt av Partnere og/eller P-operatører, og ikke av EasyPark. EasyPark påtar seg ingen ansvar for ladestasjonene brukt eller strøm forbrukt av Kunden i forbindelse med Ladetjenesten ("Ladestasjonen"), og gir ing...

	5.2 Kundens forpliktelser og ansvar
	5.2.1 Kunden skal alltid overholde gjeldende lover og forskrifter, og regler fastsatt av den relevante Partner eller P-operatør til enhver tid, eller som ellers gjelder i relasjon til Kundens lading av kjøretøyet.
	5.2.2 Hvis Ladetjenesten ikke er tilgjengelig eller er ute av funksjon, for eksempel på grunn av årsaker som kan henføres til (i) telefon, (ii) Mobiltelefon eller (iii) annet teknisk utstyr (for eksempel, et kjøretøys infotainment system) brukt av Kun...
	5.2.3 Kunden er ansvarlig for skader forårsaket av Kunden, av Kundens kjøretøy eller annen eiendom tilhørende Kunden, i forbindelse med lading av Kundens kjøretøy, med mindre noe annet er oppgitt i punkt 10.2.


	6 Særskilte vilkår og betingelser for Parkeringsguidetjenesten
	6.1 Gjennom Parkeringsguidetjenesten mottar Kunden forslag om ledige Parkeringsplasser og/eller Ladestasjoner nær Kunden, via Appens lokaliseringsfunksjon eller annen teknisk løsning som til enhver tid er godkjent av EasyPark og som er kompatibel med ...
	6.2 Parkeringsguidetjenesten krever at Kunden bruker Appen, eller Bil-Appen, alt ettersom, og har aktivert funksjonene "tillat posisjonstilgang" og/eller "tillat pushvarsler" på sin Mobiltelefon eller andre tekniske løsninger som er godkjent av EasyPa...
	6.3 EasyPark garanterer ikke at Parkeringsplasser/Ladestasjoner som foreslått av Parkeringsguidetjenesten faktisk er tilgjengelige, ei heller at Parkeringsguidetjenesten alltid vil gi presis veiledning til Kunden til slik Parkeringsplass/Ladestasjon. ...

	7 Priser og gebyrer
	7.1 Priser og gebyrer for aktuelle Produktpakker, Tilleggstjenester og andre tilleggsfunksjoner fremgår av EasyParks til enhver tid gjeldende prisliste, som er tilgjengelig på Nettsiden. Alle priser og gebyrer er inkludert mva. Parkeringsgebyrer og La...
	7.2 Aktuelle Parkeringsgebyrer og Ladegebyrer (dersom aktuelt) avhenger av Kundenes faktiske bruk av Parkeringstjenesten og Ladetjenesten, og kommer i tillegg til, og er ikke inkludert i prisene og gebyrene for den aktuelle Produktpakken.
	7.3 EasyParks prismodell for Produktpakkene  består i dag av et engangsgebyr når registrering av en Kunde-konto er godkjent, og/eller, avhengig av Produktpakke som er valgt av Kunden (som primært avhenger av Kundens parkeringsbehov), av (i) kun en fas...
	7.4 Tilleggstjenester som i dag inngår i Produktpakkene, eller eventuelle nye tjenester, kan i fremtiden bli gjenstand for egne gebyrer.
	7.5 Uavhengig av punkt 17.1, forbeholder EasyPark seg retten til å endre sine priser og gebyrer. Slike endringer vil tre i kraft tidligst 30 dager etter at Kunden har blitt informert om endringen.

	8 Betalingsbetingelser mv.
	8.1 Betaling gjøres enten ved å belaste Kundens registrerte betalingskort, eller ved annen betalingsmåte som til enhver tid er godkjent av EasyPark. Kunden velger og godkjenner betalingsmåte i forbindelse med søknad om registrering. For informasjon om...
	8.2 Fast månedsavgift betales månedlig på forhånd og kan ikke refunderes. Andre priser og avgifter (inkludert eventuelle Parkeringsgebyrer og Ladegebyrer og eventuelle tilleggsgebyrer i forbindelse med disse) belastes i samsvar med betalingsmåte som e...
	8.3 Parkeringsgebyrer og Ladegebyrer (inkludert EasyParks tilleggsavgift, hvis aktuelt i samsvar med Produktpakken som er valgt av Kunden) belastes typisk etter at den aktuelle Parkeringsfremleieperioden eller Ladesesjonen, alt etter som, er avsluttet.
	8.4 Dersom betaling ikke skjer til rett tid kan EasyPark kreve et forsinkelsesrentegebyr i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven), fra forfall til det tidspunkt betaling er gjort i sin he...

	9 Tilgjengeligheten til EasyPark-systemet, immaterielle rettigheter mv.
	9.1 EasyPark-systemet og Tjenestene er under kontinuerlig utvikling og kan bli oppdatert eller endret til enhver tid eller avvikles.
	9.2 EasyPark-systemet er vanligvis tilgjengelig 24 timer i døgnet men tilgjengeligheten kan bli avbrutt på grunn av planlagte oppgraderinger, modifikasjoner og vedlikehold eller på grunn av uventede systemfeil. Kunden erkjenner at programvaren aldri k...
	9.3 Alle opphavsretter (herunder rettighetene til dataprogrammer, databaser, kildekoder, objektkoder og algoritmer) og andre immaterielle rettigheter (herunder varemerker og patentrettigheter) knyttet til EasyPark-systemet og innholdet, er eid eller l...
	9.4 Kunden skal sørge for at all informasjon og materiale som er overført til i EasyPark-systemet ikke inneholder skadelige elementer eller kildekode eller skadelig programvare (for eksempel virus, ormer og trojanske hester). Det er Kundens ansvar å s...

	10 EasyParks erstatningsansvar
	10.1 EasyParks samlede erstatningsansvar skal ikke i noe tilfelle overstige et beløp tilsvarende grunnbeløpet i samsvar med § 1 i Forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer m.m. av 27. mai 2016 nr. 530 (grunnbeløpsforskriften), unntatt dersom EasyPa...
	10.2 Ingenting i disse Generelle vilkår og betingelser skal utelukke EasyParks ansvar for grov uaktsomhet og forsett, eller død og personskade forårsaket av EasyParks uaktsomhet, eller noen annen type ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses unde...
	10.3 EasyPark er ikke ansvarlig for:
	a) tap eller skade på Kundens kjøretøy eller andre egenskaper mens Parkeringsplasser eller Ladestasjoner brukes;
	b) tjenestene tilbudt av P-operatører eller Partnere;
	c) indirekte skader eller følgeskader som f.eks. tap av fortjeneste, eller for eventuelle skader i forhold til Kundens relasjon med en tredjepart.
	10.4 Videre er EasyPark ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap hos Kunden som forårsakes av:

	11 Klager
	11.1 Ved mangelfull Tjeneste eller uriktig belastning eller gebyr skal Kunden umiddelbart sende skriftlig klage til EasyParks kundeservice, og senest innen 60 dager fra da den aktuelle Tjenesten påbegynte, alternativt fra da Kunden ble kjent med, elle...
	11.2 Klager på uriktige Parkeringsgebyrer eller Ladegebyrer håndteres og avgjøres i dialog med relevant P-operatør eller Partner. Hvis og når en slik klage er godkjent skal EasyPark umiddelbart kompensere Kunden det aktuelle beløp. Dersom klagen blir ...
	11.3 Før eller etter mottak av kompensasjon fra EasyPark for ethvert gebyr eller andre belastninger i tråd med punkt 11.2 eller på annen måte, kan Kunden være forpliktet til å protestere mot ethvert tilsvarende krav fra en P-operatør, Partner eller an...

	12 Avtaleperiode, førtidig oppsigelse mv.
	12.1 Avtalen gjelder fra når EasyPark har bekreftet Kundens konto- registrering (se punkt 3.2) inntil den sies opp i samsvar med vilkårene i Avtalen, eller som på annen måte er skriftlig avtalt.
	12.2 Dersom Kunden har valgt en Produktpakke uten fast månedspris kan Kunden si opp Avtalen med umiddelbar virkning. Dersom Kunden har valgt en Produktpakke med en fast månedspris (helt eller delvis) kan Kunden si opp Avtalen ved slutten av neste kale...
	12.3 EasyPark kan umiddelbart stanse Kundens tilgang til Tjenestene, stenge Kundens brukerkonto og/eller si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom
	12.4 EasyPark kan si opp avtalen eller slutte å levere Tjenestene, i sin helhet eller delvis, gjennom et varsel om terminering en måned i forveien.

	12 Avtaleperiode, førtidig oppsigelse mv.
	12.1 Avtalen gjelder fra når EasyPark har bekreftet Kundens konto- registrering (se punkt 3.2) inntil den sies opp i samsvar med vilkårene i Avtalen, eller som på annen måte er skriftlig avtalt.
	12.2 Dersom Kunden har valgt en Produktpakke uten fast månedspris kan Kunden si opp Avtalen med umiddelbar virkning. Dersom Kunden har valgt en Produktpakke med en fast månedspris (helt eller delvis) kan Kunden si opp Avtalen ved slutten av neste kale...
	12.3 EasyPark kan umiddelbart stanse Kundens tilgang til Tjenestene, stenge Kundens brukerkonto og/eller si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom
	12.4 EasyPark kan si opp avtalen eller slutte å levere Tjenestene, i sin helhet eller delvis, gjennom et varsel om terminering en måned i forveien.

	12 Avtaleperiode, førtidig oppsigelse mv.
	12.1 Avtalen gjelder fra når EasyPark har bekreftet Kundens konto- registrering (se punkt 3.2) inntil den sies opp i samsvar med vilkårene i Avtalen, eller som på annen måte er skriftlig avtalt.
	12.2 Dersom Kunden har valgt en Produktpakke uten fast månedspris kan Kunden si opp Avtalen med umiddelbar virkning. Dersom Kunden har valgt en Produktpakke med en fast månedspris (helt eller delvis) kan Kunden si opp Avtalen ved slutten av neste kale...
	12.3 EasyPark kan umiddelbart stanse Kundens tilgang til Tjenestene, stenge Kundens brukerkonto og/eller si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom
	12.4 EasyPark kan si opp avtalen eller slutte å levere Tjenestene, i sin helhet eller delvis, gjennom et varsel om terminering en måned i forveien.

	12 Avtaleperiode, førtidig oppsigelse mv.
	12.1 Avtalen gjelder fra når EasyPark har bekreftet Kundens konto- registrering (se punkt 3.2) inntil den sies opp i samsvar med vilkårene i Avtalen, eller som på annen måte er skriftlig avtalt.
	12.2 Dersom Kunden har valgt en Produktpakke uten fast månedspris kan Kunden si opp Avtalen med umiddelbar virkning. Dersom Kunden har valgt en Produktpakke med en fast månedspris (helt eller delvis) kan Kunden si opp Avtalen ved slutten av neste kale...
	12.3 EasyPark kan umiddelbart stanse Kundens tilgang til Tjenestene, stenge Kundens brukerkonto og/eller si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom
	12.4 EasyPark kan si opp avtalen eller slutte å levere Tjenestene, i sin helhet eller delvis, gjennom et varsel om terminering en måned i forveien.


