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BETINGELSER FOR BRUK AV TJENESTEN 
 

SAFEDRIVE 
 

Følgende betingelse («Betingelsene») gjelder for kjøp og bruk av SAFEDRIVE («Enheten»). 
SAFEDRIVE leveres av Safedrive AS, org. nr. 917.086.885 («Selskapet»). Deg som kunde 
(«Kunden») og Selskapet er i det følgende samlet omtalt som («Partene») og hver for seg som 
(«Part»). 

 

1. Bakgrunn og formål 
 

Selskapet driver med salg av trafikkvarslere. Kunden har gjort seg kjent med Selskapets nettside 
SAFEDRIVE.NO, samt avtalt pris for kjøp av Enheten og avtalt månedlig lisens. Partenes 
rettigheter og forpliktelser ut over hva som fremgår på Selskapets nettside, følger av disse 
Betingelsene. Ved motstrid mellom Betingelsene og Selskapets nettside, skal nettsiden gå 
foran. Kunden har i likhet med informasjon på nettsiden til Selskapet fått seg forelagt disse 
Betingelsene før bestilling. 

 

2. Enheten, varslingslisens og betaling 
 

Enheten beskrives nærmere på Selskapets nettside. På nettsiden opplyses: 
 Kostnad per Enhet 

 Kostnad per måned varslingslisens 
 

Lisensperioden er løpende og begynner å løpe fra kjøp av Enheten. Kunden kan når som helst 
avslutte sitt abonnement. Avsluttes abonnementet, vil Kunden ikke bli belastet påfølgende 
måned. Beløp som allerede er belastet, kan Kunden ikke kreve refundert. Kunden aksepterer at 
lisensen belastes mobilregning eller bankkort, alternativt årlig samlefaktura for bedrift eller 
annen betalingsmåte etter nærmere avtale. 

 

3. Partenes plikter 
 

3.1 Kundens plikter 
 

Kunden forplikter seg til å følge alle lover og forskrifter for bruk av Enheten for det aktuelle land 
som Enheten til enhver tid brukes i. 

 

Kunden forplikter seg til å følge alle lover og forskrifter for bruk av motorvogn og annen ferdsel i 
det aktuelle land som Enheten til enhver tid brukes i. Kunden plikter å handle rimelig og 
forsvarlig i trafikken. Kunden skal ikke sette medtrafikanter eller andre i fare, verken indirekte 
eller direkte. 

 
Kunden forplikter seg til å montere Enheten i bilen med strømforsyning som er tilpasset 
Enheten. 

 

Kunden aksepterer at Selskapet kan samle inn og lagre posisjonsdata fra Enheten. Dette for at 
Enheten og programvaren skal kunne fungere til sitt formål og fordi Selskapet kan ha behov for 
å sikre kvalitet og forbedre Enheten og/eller programvaren. Informasjon som lagres vil bli 
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anonymisert. Informasjon om Enhetens posisjon vil ikke bli delt med andre tredjeparter. 
Kunden forplikter seg til kun å bruke Enheten til private og personlige formål. Kunden vil frastå 
fra det å tilby eller inngå avtaler med tredjeparter hvor Enheten og/eller lisens på noen som 
helst måte inngår. Kunden plikter seg til å ikke gi opplysning om varslinger fra Enheten til 
publikum gjennom noen kommunikasjon eller integrere den i en egen tjeneste uten 
forutgående skriftlig samtykke fra Selskapet. 

 

Ønsker Kunden å avslutte sitt månedlige abonnement, plikter Kunden å varsle Selskapet. 
 

Ved bestilling av Enheten aksepter Kunden vedlagte personvernerklæring med nærmere 
informasjon om behandling av personopplysninger i Selskapet. 

 

Selskapets system er avhengig av medvirkning fra Kunden, ved såkalt crowd sourcing. Derfor 
oppfordres kunden til å: 

 

1. Rapportere trafikkontroller i det tidspunkt Kunden passerer eller akkurat har passert 
trafikkontrollen med sin motorvogn. 

 

2. Bekrefte eller avkrefte trafikkontroller når Selskapets system spør Kunden. 
 

3. Ikke rapportere falske trafikkontroller og/eller bevegelige utrykningskjøretøy. 
 

3.1 Selskapets plikter 
 

Selskapet plikter å levere en alminnelig god Enhet til Kunden innen rimelig tid etter bestilling. 
 

Selskapet forplikter seg til innen rimelig til å kvalitetssikre varslinger mottatt fra Kunder om 
trafikkontroller. 

 

Selskapet stiller kun botgaranti for Kunder med løpende lisens i henhold til punkt 5 nedenfor. 
 

4. Konsekvenser ved brudd på Kundens plikter 
 

Ved rapportering av falske trafikkontroller eller bevegelig utrykningskjøretøy samtykker Kunden 
i at Selskapet kan avslutte Kundens abonnement på ubestemt eller tidsbestemt tid uten noen 
rett til å kreve refusjon for kjøpet av Enheten eller betalt lisens. 

 

5. Ansvarsfraskrivelse 
 

Selskapet forsøker å ha et best mulig veiinformasjonssystem, men ingen system er uten feil. Det 
kan derfor være at systemet ikke gir noen varsel om trafikkontroll. Nedenfor er noen potensielle 
årsaker: 

 

1. Du er først ved trafikkontrollen. 
2. Det er ingen datatilkobling eller dårlig GSM-mottak / GPS-mottak i bilen / området. 
3. Feilrapportering fra andre Kunder. 
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Selskapet fraskriver seg ethvert direkte og indirekte tap knyttet til Kundens bruk av Enheten. 

 
 

Presisering: Selskapets ansvarsfraskrivelse gjelder for enhver og alt direkte og/eller indirekte tap i 
tilknytning til Enheten, herunder materielle skader på enhver bil og annet motorisert kjøretøy, 
inventar, bagasje og annen materiell skade, samt personskader på sjåfør, passasjerer, passerende 
og andre uten at dette avsnittet på noen måte er uttømmende. 
 
 
 
 
 
5. Botgaranti 

 

Følgende vilkår gjelder for at Kunden kan kreve at Selskapet betaler et beløp til Kunden 
tilsvarende en eventuell fartsbot Kunden ilegges («Botgarantien»): 

Botgarantien er i det følgende benevnt som «Garantien». 

 
 

1. Gjelder kun fartskontroller målt med laser. 
2. Gjelder ikke ved førerkortbeslag. 
3. Gjelder bare kunder som betaler normal lisenspris: (199kr pr mnd.). 
4. Botgarantien trer i kraft når månedslisens og Safedrive-enhet er betalt. 
5. Du må varsle om kontrollen umiddelbart på enheten din. 
6. Boten må være utstedt til personen som er registrert som bruker av Safedrive- 

enheten. 
7. Du må søke om dekning av boten senest 14 dager etter ileggelse. 
8. Botgaranti gjelder ikke ved ruskjøring samt dokumenterbare tekniske feil hos 

Safedrive AS (eksempel: nedetid på server). 
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6. Elggaranti 

 

Følgende vilkår gjelder for at Kunden kan kreve at Selskapet betaler et beløp til Kunden 
tilsvarende egenandel på skade etter påkjørsel av Hjortvilt. 

 

Elggarantien er i det følgende benevnt som «Garantien». 
 

Dersom du kjører på elg, rein, rådyr eller hjort som vi ikke har varslet om, dekker Safedrive AS 
egenandelen din etter eventuelle fradrag. 
 
Garantien gjelder på følgende vilkår: 

1. Garantien gjelder kun hjortevilt. 
2. Garantien trer i kraft når månedslisens er betalt. 
3. Gjelder bare kunder som betaler normal lisenspris. (199kr pr mnd). 
4. Fører må være betalende Safedrive-kunde. 
5. Du må søke om dekning av egenandel senest 30 dager etter skaden 
6. Dekning av egenandel forutsetter gyldig forsikring på kjøretøyet. 
7. Safedrive dekker kundens egenandel etter eventuelle fradrag. 

 
 
 
 

 
 

7. Advarsel 
 

Det er strengt forbudt å kopiere, endre og/eller skade data/programvare på Enheten eller 
maskinvaren. Enheten skal kun brukes til private og personlige formål. Når Enheten og 
Selskapets nettside brukes er det strengt forbudt å drive med «scraping», datautvinning, 
datahøsting, «skjermskraping», datasamling og indeksering. Bruk av automatiserte midler for å 
få tilgang til Selskapets nettsted eller tjenestedatabase uten eksplisitt forhåndssamtykke er 
strengt forbudt. 

 
8. Lovvalg og tvister 

 

Tvister som ikke kan løses ved forhandling, skal løses ved det ordinære rettsapparat. 


