AVTALE MELLOM BRUKER OG Polar OM KONTANTLØS BETALING
Polar Party 27:Adrenaline Inside har kontantløs betaling i kantina, og denne avtalen regulerer dette.
Kontantløs betaling vil herfra hete «PolarPæng».
PolarPæng består av et lukket system som vedlikeholdes av Polar Interesseorgansiasjon, NO 986 255
486 med adresse Kolstadgata 1, 0652 Oslo, heretter kalt «Polar».
PolarPæng blir tilbudt deltakere på arrangementet Polar Party 27 (deg), heretter kalt «Brukeren» under
forutsetning av at våre betingelser blir akseptert uten forbehold i henhold til nedenstående vilkår og
betingelser. Din videre bruk av PolarPæng bekrefter derfor din aksept på alle disse vilkår og
betingelser.
PolarPæng gjør det mulig for deg å handle kontantløst i kantina på Polar Party 27.
ENDRINGER AV VILKÅR FOR BRUK
Polar forbeholder seg ikke rett til å endre vilkårene og betingelsene for hvordan PolarPæng blir tilbydd.
MISBRUK OG ULOVLIG ANVENDELSE
Som betingelse for Brukerens bruk av PolarPæng, garanterer du Polar at du ikke vil anvende
PolarPæng til formål som på noen måte er ulovlige jfr. Norsk lovgivning eller formål som måtte krenke
disse vilkår for anvendelse av systemet. Du må under INGEN omstendighet anvende PolarPæng på
måter som kan skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe PolarPæng eller forstyrre andre brukeres
besøk/arbeid med PolarPæng. Du må ikke skaffe adgang eller forsøke å skaffe adgang til materiale
som ikke med vilje er gjort tilgjengelig eller fremskaffet gjennom Polar.
OPPFYLLING AV KREDITTER
Brukeren kan legge til kreditter i PolarPæng, med 1 kreditt tilsvarende 1 norsk krone. Det betyr at
dersom du lader opp med 200 norske kroner, vil du ha 200 kreditter. Disse kredittene brukes deretter i
kantina, og 1 kreditt tilsvarer 1 krone i kjøpssum. Ved utbetaling tilsvarer 1 kreditt 1 norsk krone.
BRUK AV KREDITTER
Brukeren kan til enhver tid bruke kreditter ved å legge inn kjøp i kantina. Kjøpssum blir trukket fra brikka
fortløpende. Dersom kjøpssum er større enn saldo på brikka, kan kjøpet ikke gjennomføres.
SJEKK AV SALDO
På egne saldosjekkestasjoner kan brukeren lese av brikka og se saldo på skjerm.
RETUR AV SALDO ETTER ARRANGEMENT
Når Brukeren vil avslutte sitt bruk av PolarPæng, kan et avsluttingskjema fylles ut i sikkerhetsdesken
(inngangen). Her fylles det ut kontonummer og brukerinfo for refundering. Dersom skjema om
refundering ikke fylles ut før avreise fra arrangementet og senest lørdag 6. oktober klokka 14:00, må
Polar kontaktes via et eget nettskjema som blir opplyst ved å kontakte postkasse@polint.no. Ved
utfylling av skjema innen ovenstående tidsfrist besørger Polar utbetaling av inneværende saldo innen
en til to arbeidsdager. Polar er ikke ansvarlig dersom brukeren fyller ut feilaktig kontonummer. Fra
skjemaet er fylt ut kan ikke brukeren bruke PolarPæng da saldo vil være låst.
GEBYRER
Ved opplading via kontanter og debetkort (f.eks. BankAxept) blir det ikke tatt gebyr. Opplading via
andre betalingsmåter med vesentlige gebyrer, som for eksempel kredittkort, SMS eller Vipps, kan Polar
trekke fra gebyr fra betalt sum. Ved utfylling av refunderingsskjema etter fristen i forrige avsnitt blir det
tatt et gebyr på 35 kroner, og utbetaling kan ta lengre tid. Etter nyttår blir det trukket et gebyr på ti
kroner per måned fra saldo.
Vilkår per 2. oktober klokka 17:17

