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Avtale om leie av el-sykkel fra  
WattWorld Norge AS 

Alminnelige betingelser og vilkår 

1. Avtaleparter 
WattWorld Norge AS eier og drifter en rekke elsykkel stasjoner i Oslo. 

Denne avtalen regulerer forholdet mellom WattWorld Norge AS, Ulvenveien 90, 0581 Oslo og 
bruker/leietager av elsykkelen. Profilert partner på sykkelen, er IKKE part i leieforholdet. 

Nedenfor fremgår vilkår og betingelser for registrering av bruker, leie og bruk av profilerte el-
sykler, herunder reservasjon, priser og betaling, samt behandling av persondata. 

2. Leieforholdet  

Denne avtalen gjelder kun leie av elsykkel fra WattWorld Norge AS sine elsykkel stasjoner. 

WattWorld Norge AS leier ut el-sykkel til registrert bruker på de betingelser og vilkår som 
fremgår i dette dokumentet. 

Brukeren er ansvarlig for å overholde betingelsene i hele leie- og bruksperioden. 

3. Bruker, profil, identifikasjon og behandling av personopplysninger 

Kontoinnehaver og brukeren må ha fylt 18 år. 

Brukeren skal identifisere seg i forbindelse med registrering av egen profil og knytte denne til 
et gyldig betalingskort. Registrering skjer via nettsiden til WattWorld Norge (wattworld.no) 
eller direkte på  
https://www.mobility-parc-qa.com/m/welcome.do?communityId=35  

Brukeren er ansvarlig for ajourhold av sine persondata på sin profil.  

http://www.wattworld.no/
mailto:post@wattworld.no
https://www.mobility-parc-qa.com/m/welcome.do?communityId=35
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Brukeren er forpliktet til å oppgi de opplysninger som kreves av WattWorld Norge AS, som er 
nødvendig for at WattWorld AS skal kunne levere sin del av produktet og tjenesten. 

Brukeren aksepterer at WattWorld Norge AS oppbevarer opplysningene og at slike 
opplysninger kan videreformidles til tredjepart, hvis det er nødvendig for drift av tjenesten. 

Leietager aksepterer at WattWorld Norge AS kan registrere brukerens rute, lengde og 
varighet, samt at WattWorld Norge AS kan gi disse opplysningene videre til tredjepart. 
Data kan samles til bruk for fakturering, og for å optimere systemet. 

Brukeren aksepterer at WattWorld Norge AS kan kontakte brukeren angående 
betalingsforhold og driftsforhold etter bruk av el-sykkel og/eller hjemmesiden. 

Brukeren er ansvarlig for at de opplysningene som gis er korrekte og tilstrekkelige.  

4.  Reservasjon 

Brukere som har fått utstedt WattWorld-kort kan reservere el-sykkel 15 minutter før henting 
via egen sykkelkonto ved bruk av PC eller en smarttelefon. 

Reservasjon og administrasjon av elsykkel stasjonen er internettbasert. Ved feil på mobilnett, 
eller hos nettverksleverandør, vil man ikke kunne hente ut eller reservere elsykkel. 

5.  Priser og betaling 

Prisliste og beskrivelse av abonnementstyper er tilgjengelig på  
https://www.mobility-parc-qa.com/m/welcome.do?communityId=35   
Priser og abonnementstyper kan forandres med en måneds varsel. 
Varsling blir gjort på hjemmesiden til elsykkel stasjonen, etter innlogging. 

Brukeren må være registrert og betalingskort verifisert før sykkel kan leies. 
Gyldige betalingskort er VISA og Mastercard. 
WattWorld Norge AS kan kreve å få dekket eventuelle transaksjonsomkostning fra brukers 
kortleverandør (kredittkortgebyr). 

Brukeren har angrerett etter Angrerettloven.  
Brukeren kan likevel ikke anvende angreretten etter at el-sykkelen er tatt i bruk. 

Et leieforhold avsluttes ved å sette sykkelen korrekt tilbake i ladestasjonen. Transaksjonen blir 
registrert og legges til på kundens konto. Kontoen faktureres og belastes. 
 

http://www.wattworld.no/
mailto:post@wattworld.no
https://www.mobility-parc-qa.com/m/welcome.do?communityId=35
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Det er brukerens ansvar å avslutte turen ved å påse at sykkelen er satt riktig på plass i 
ladestasjonen. 
Eventuell manglende korrekt avslutning av turen er brukerens ansvar og risiko. 

6. Tilgjengelighet 

WattWorld Norge kan ikke garantere at det finnes tilgjengelige sykler for utleie til enhver tid. 

7. Bruk og begrensninger 

El-sykkelen kan kun anvendes av registrert bruker, og kan ikke lånes ut og/eller anvendes av 
tredjemann. 

El-sykkelen kan kun anvendes innenfor Oslos by’s grenser. 
Bruk utenfor Oslo bys grenser ansees som vesentlig mislighold av betingelsene.  

El-sykkelen frigis ved å bruke WattWorld-kortet på ladeterminalen, eller ved å taste kode 
opplyst fra hjemmeside ved bruk av smart-telefon.  

Brukeren aksepterer ved å ta el-sykkel ut av ladestasjonen og å bruke den, å overholde 
gjeldende norsk lovgivning vedrørende bruk av el-sykkel, samt disse brukerbetingelser og 
vilkår. 

Hvis sykkelen forlates utenfor ladestasjonen, skal den låses og/eller oppbevares forsvarlig og 
trygt. 

Leieforholdet avsluttes ved å sette el-sykkelen tilbake i ladestasjonen. Leieforholdet er 
registrert og avsluttet da indikatorlampe på ladestasjonen lyser fast grønt. 

Maksimal varighet på et leieforhold er 24 timer. Dersom sykkelen ikke blir levert tilbake til 
ladestasjonen innen 24 timer anses den som forlatt, og straffegebyr på kr 1000,- vil 
automatisk bli belastet registrert betalingskort. 

  

http://www.wattworld.no/
mailto:post@wattworld.no
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8.  Feil og mangler ved el-sykkelen  

Brukeren skal før el-sykkelen tas i bruk, undersøke sykkelen for feil og mangler. Dersom feil 
eller mangler oppdages, kan sykkelen settes tilbake i ladestasjonen innen 5 minutter uten at 
konto blir belastet. Feilen må innrapporteres på egen profil på hjemmesiden før ny sykkel tas 
ut. Hvis feil IKKE rapporteres, vil man kunne få tildelt den samme sykkelen. 

Det presiseres at rapportering av feil/mangler enkelt kan gjøres i løpet av få sekunder via egen 
profil på hjemmesiden. Så lenge sykkelen kan brukes trygt og sikkert, kan brukeren allikevel 
foreta den planlagte turen, eller velge å ta en annen sykkel. 
Serviceteamet vil så snart som mulig utbedre innrapporterte feil og mangler.  

Når el-sykkelen er tatt i bruk bekrefter brukeren at el-sykkelen pr. leietidspunktet er feil- og 
mangelfri, utover de feil og mangler som eventuelt skulle være innmeldt før utleie.  

9.  Brukerens ansvar og erstatningsplikt 

All bruk av el-sykkelen skjer på̊ brukerens eget ansvar. 
Bruker/leietager er fullt ut ansvarlig for skader påført seg selv eller tredjeperson ved bruk av 
el-syklene. 

Brukeren hefter for enhver skade eller forringelse, utover normal slitasje, som skjer på el-
sykkelen, og/eller ladepunkt som skjer i forbindelse med brukerens leie eller bruk. Dette 
gjelder dersom skaden eller forringelsen skyldes brukerens uaktsomhet eller forsettlige 
handling eller unnlatelse.  
Brukeren vil bli avkrevd det beløpet WattWorld Norge AS bruker på reparasjon.  

Ved skade og/eller forringelse skyldes eller kan henføres til brukeren, må WattWorld Norge 
AS dokumentere dette, samt størrelsen på det krav WattWorld Norge AS gjør gjeldende 
ovenfor brukeren.  

WattWorld Norge AS er ikke berettiget til å trekke slike krav fra brukerens angitte 
betalingskort. Slike krav vil bli fakturert brukeren separat.  

Ved tyveri av sykkel under et pågående leieforhold/tur), skal WattWorld varsles snarest. 
Hvis sykkelen ikke kommer til rette innen 14 dager fra tyveriet, vil leietager faktureres for 
egenandel kr 3.000,-. 
WattWorld Norge vil politianmelde forholdet, og det vil bli opplyst leietagers navn i 
anmeldelsen. 

http://www.wattworld.no/
mailto:post@wattworld.no
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Registrert betalingskort vil ikke bli belastet denne kostnaden, den kommer som egen faktura, 
og kan benyttes som bilag for leietagers reiseforsikring.. 

10.  Mislighold 

Såfremt brukeren ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til gjeldende betingelser, kan 
WattWorld Norge AS øyeblikkelig kansellere den aktuelle utleien samt fremtidige utleie til 
brukeren. Brukeren er i disse tilfeller forpliktet til øyeblikkelig å tilbakelevere el-sykkelen. 
Brukeren kan ikke kreve refusjon, erstatning eller kompensasjon i så henseende. WattWorld 
Norge AS er berettiget til erstatning for et eventuelt tap som WattWorld Norge AS har i 
forbindelse med misligholdet.  

11.  Ansvarsbegrensning  

WattWorld Norge AS kan ikke i noe tilfelle gjøres ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste, 
indirekte tap eller konsekvenstap i forbindelse med leie og bruk av OBOS-profilerte el-sykler. 

WattWorld Norge AS kan ikke gjøres ansvarlig for brukerens anvendelse av el-sykkelen. 
WattWorld Norge AS anses som fritatt for enhver forpliktelse overfor brukeren som følge av 
omstendigheter som forhindrer WattWorld Norge AS sin oppfyllelse av krav eller gjør 
oppfyllelsen urimelig byrdefull. Herunder regnes systemfeil og forhold utenfor WattWorld 
Norge AS sin kontroll, og det kan ikke rettes krav WattWorld Norge AS i så henseende.  

12. Underleverandører og tredjemann  

WattWorld Norge AS kan benytte underleverandører. 
WattWorld Norge AS kan overdra rettigheter og forpliktelser til tredjemann.  

13. Endring av betingelser  

WattWorld Norge AS tar forbehold om trykk- og prisfeil. 
WattWorld Norge AS forbeholder seg retten til å endre betingelser og vilkår med en måneds 
varsel. 

14. Verneting  

Enhver tvist vedrørende leie eller bruk av el-sykkelen og/eller disse betingelser skal avgjøres 
etter norsk rett ved Oslo Tingrett.  

  

http://www.wattworld.no/
mailto:post@wattworld.no
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15. Kundekontakt og klager  

I tilfelle klager eller øvrige henvendelser kan Brukeren kontakte WattWorld Norge AS 
kundesenter på mail post@wattworld.no. Partene vil da forsøke å bli enige om en løsning. 

16. Personvern 

Da Brukeren registrerer sin profil og/eller benytter hjemmesiden, innsamler og behandler 
WattWorld Norge AS, både som databehandler og dataansvarlig, opplysninger om leietaker.  
WattWorld Norge AS tar beskyttelse av personopplysninger svært seriøst.  

Hvilke personopplysninger samles inn? 
WattWorld Norge AS samler inn og besitter; 

- trafikkdata fra leieforhold og bruk 
- Data om leietager som leietager har registrert ved åpning og ajourhold av konto. 

 

Opplysninger om betalingskortet håndteres av betalingsinstitusjonene som håndterer 
betalingen av leieforholdet (DIBS AS og TELLER AS).  
WattWorld Norge AS innsamler ikke, og lagrer ikke, opplysninger om betalingskortet tilknyttet 
kontoen. WattWorld Norge har kun tilgang via elektronisk kundekort til informasjon fra DIBS 
og TELLER på: 
- Utløpsdato på kort 
- De fire siste siffere i kortnummeret 

Hva brukes personopplysningene til? 
WattWorld Norge AS anvender brukerens personopplysninger til å behandle brukerens ordre, 
behandle reklamasjoner, sende brukeren nyhetsbrev og til direkte kontakt med brukeren.  
I tillegg kan personopplysningene til å forbedre WattWorld Norge AS sine tjenester. 
Opplysningene kan også brukes til statistikkformål. 

Brukeren aksepterer å motta noe målrettet informasjon fra WattWorld Norge AS ved 
opprettelse av profil. 

WattWorld Norge AS vil i enkelte tilfeller gi videre personopplysningene som brukeren avgir. 
Dette vil skje i det omfang og til dem som bidrar til å kunne levere den tjenesten som tilbys 
brukeren. Dette kan eksempelvis være i samarbeid og koordinering med WattWorld Norge AS 
sine samarbeidspartnere som krever tilgang til brukerens personopplysninger for å levere sin 
del av tjenesten.  
WattWorld Norge AS kan ikke selge eller gi kundelistene til tredjepart. 

http://www.wattworld.no/
mailto:post@wattworld.no
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Brukerens personopplysninger kan for eksempel bli gitt videre til:  

 Leverandører som WattWorld Norge AS samarbeider med for å støtte WattWorld    
Norge AS sin virksomhet tjenester, finansielle institusjoner)  

 I forbindelse med salg, oppgaver eller annen overførsel av innholdet på hjemmesiden  
 Dersom det er påkrevd ifølge norsk lov. 
 Hvor lang tid lagres brukerens opplysninger? 

WattWorld Norge AS lagrer brukerens opplysninger så lenge det er påkrevd for å 
kunne levere den service som brukerne forespør, eller så lang tid som er påkrevd i 
henhold til gjeldende lovgivning. Persondataene og profiler blir deretter slettet. 

Hvilke rettigheter har brukeren etter personverndataloven? 
Leietaker har rett til å få informasjon om behandlingen av brukerens personopplysninger og 
brukeren har også̊ rett til å be om å blokkere for eller slette personopplysninger som er 
ukorrekte. Dette kan selv gjøres på brukerens personlige profil. 

WattWorld Norge AS har rett til når som helst å foreta endringer i policy om personvern. 
Leietaker bør derfor regelmessig besøke hjemmesiden for å sjekke om det er skjedd 
endringer. 
Ved å fortsatt anvende/besøke hjemmesiden aksepterer brukeren endringer som gjøres. 

17 AKSEPT AV BRUKERVILKÅR 
Ved å opprette profil, og å ta ut og benytte elsykkel fra WattWorld Norge AS sine elsykkel 
stasjoner, ansees brukervilkår som lest og akseptert. 

 

Oslo, 1.April 2018 

 

WattWorld Norge AS 
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