If Barn i bil v/HTS BeSafe AS
Utleiebetingelser: IF Barn i bil
1. Leierett
Ifs bilbarnestoler fra HTS BeSafe kan leies av alle. Kunder i If får spesialbetingelser.

2. Leietider
Pakke 1 har en leietid på 60 måneder (5 år). Den inneholder 3 bilbarnestoler; babystol, småbarnsstol
og beltestol. Etter siste innbetaling overføres eiendomsretten til beltestolen til leietaker.
Pakke 2 har en leietid på 48 måneder (4 år). Den inneholder 2 bilbarnestoler: småbarnsstol og
beltestol. Etter siste innbetaling overføres eiendomsretten for beltestolen til deg.
Pakke 3 har en leietid på 20 måneder. Den inneholder beltestol. Etter siste innbetaling overføres
eiendomsretten for beltestolen til deg.
Alle pakker kan leveres med ISOfix mot et tillegg i prisen.
Ved inngåelse av leieavtale forplikter du deg til å betale totalsummen i løpet av henholdsvis 5 år, 4
år eller 20 måneder. Betaling skjer ved avtalegiro med månedlig belastning. Alternativt kan det
betales forskuddsvis årlig leie. Bytte av stol skjer på det tidspunkt kunden selv ønsker – ta kontakt
med kundeservice (se nederst for kontaktinformasjon).
Enkeltleie – leie av kun én bilbarnestol
Minimum leietid for babystolen er 9 måneder. Minimum leietid for småbarnsstolen er 12 måneder.
Beltestolen (pakke 3) har minstetid på 20 mnd. Leien faktureres forskuddsvis. Om stolen ikke er
tilbakelevert innen utleieperiodens slutt vil ny minimumsperiode faktureres .

3. Spesialbetingelser for If-kunder
Spesialbetingelsene/-prisene forutsetter at Kunden er kunde hos If Skadeforsikring.
For å kunne gi den avtalte prisen samtykker Kunden i at Leverandøren under avtalens løp
kan overføre navn og personnummer til If Skadeforsikring for at Kundens kundeforhold hos
If kan verifiseres.
Dersom Kundens kundeforhold til If skulle bortfalle under avtalens løp, kan Leverandøren
øke de avtalte priser iht. den til enhver tid gjeldende prisliste. Dersom Kunden blir kunde
hos If Skadeforsikring i løpet av avtaleperioden, er Kunden ansvarlig for å gi beskjed til If
Barn i bil – som vil verifisere informasjonen med If Skadeforsikring og deretter redusere
leieprisen iht. gjeldende prisliste.
I den grad avtalen bygger på feil opplysninger fra Kunden i forhold Kundens kundeforhold til
If, kan Leverandøren endre de avtalte priser med tilbakevirkende kraft.
4. Levering
Ved avtalegiro sendes stolen når avtalegiro er opprettet av Kunden, eller til kundens
ønskede dato. Til nyfødt barn sendes stol cirka to uker før oppgitt termin hvis ikke annet
avtalt.

Det tas forbehold om leveringstid hvis den bestilte stolen ikke er lagervare på bestillingstidspunktet.
Det belastes ikke for porto/frakt.

5. Bytte av stol (pakkeavtaler)
Kunden tar selv kontakt når stolbytte ønskes, via skjema på vår hjemmeside. Ved spørsmål, ta
kontakt med kundeservice. Se nederst for kontaktinfo.

6. Avslutning av leieforholdet
Datoen for avslutning av leieforholdet blir satt til den dag If Barn i bil mottar stolen i retur
(enkeltleie). Avsluttes leieforholdet innenfor den avtalte leieperiode (jf. pkt 2, Pakke 1 og 2) ved at
stol returneres, vil 50 % av resterende leie straks forfalle til betaling. Allerede betalt forskuddsleie
(ved årsfakturering) refunderes ikke. Obs: Adresseendring må meddeles til If Barn i bil.

7. Returforsendelse av stoler
Ved retur av stolen: Ta kontakt med kundeservice (informasjon nederst) for å få tilsendt returpose
og fraktlapp. Hvis det velges annen måte å returnere stolen på, må du selv betale returkostnader.

8. Tyveri / Ulykker
Stolen er HTS BeSafe AS sin eiendom i leieperioden. Blir stolen stjålet, må tyveriet straks meldes til
politiet. Kvittering på anmeldelse og journalnummer skal sendes kundeservice. Se nederst for
kontaktinfo.
If-kunder vil bli tilsendt ny stol når dette er mottatt. For kunder som har forsikring i annet selskap må
vi i tillegg ha skadesaksnummer.
I begge tilfeller blir faktura på ny stol sendt til leietager.
Hvis stolen har vært innblandet i en kollisjon og det antas at den kan være skadet, ta kontakt med If
Barn i bil. Kostnader ved mulig bytte av stol må relateres til forsikringssaken.

9. Avtalens gyldighetstid
Pakkeavtalene er tidsbestemte. Enkeltleie avtaler løper inntil en av partene sier opp avtalen og
stolen er returnert. Spørsmål om levering, eventuelle mangler og betaling, skal rettes til
kundeservice (kontaktinformasjon nederst.)

10. Betaling
Betalingsfrister er angitt på gjeldende faktura. HTS BeSafe har avtale med Argus Kreditt AS og
Axactor Norway AS om betalingsoppfølging

11. Personopplysninger
If Barn i bil v/HTS BeSafe AS (behandlingsansvarlig) samler personopplysninger som er direkte
relevant for virksomheten, er nødvendig for å oppfylle juridiske forpliktelser eller andre grunner har
lov til å bli innhentet av lokal lovgivning, jf. GDPR artikkel 6.
De opplysninger vi samler inn, bruker, lagrer eller på andre måter behandler, kan inkludere, men er
ikke begrenset til: Navn (inkludert tidligere navn) *; kontaktinformasjon (adresse, epostadresse og
telefonnummer) *; personnummer * og kontoinformasjon (i en separat tillatelse), samt eventuell
andre personopplysninger som følger av henvendelsen til oss. Personopplysningene innhentes fra
den registrerte.

Søkeren må levere personopplysningene merket med en stjerne i ovennevnte avsnitt til If Barn i bil
(med mindre annet er angitt i søknadsprosessen). Andre typer personopplysninger og informasjon
om søkeren er frivillige.
BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
If Barn i bil behandler ovennevnte personopplysninger for følgende formål og i forbindelse med
utleie/leasing av bilstoler til barn. Behandlingen skal ikke skje i strid med gjeldende lovgivning.
If Barn i bil kan ikke bruke innhentet personopplysninger direkte eller indirekte til
markedsføringsformål med mindre det er gitt uttrykkelig samtykke til dette fra søkeren. I et slikt
samtykke skal søker informeres om muligheten til enhver tid å trekke sitt samtykke for slik bruk.
Personopplysningene blir lagret i vårt system så lenge avtalen løper og reklamasjonsfristen gjelder.
Som kunde har du, i henhold til GDPR artikkel 15, 16 og 17, rett til å kreve innsyn, retting eller
sletting av de personopplysninger vi behandler om deg. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din
eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi
for å være sikre på at vi kun gir deg tilgang til dine personopplysninger og at opplysningene ikke blir
sendt uvedkommende.
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet
her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

KONTAKTINFORMASJON BEHANDLINGSANSVARLIG:
Vår kontaktinformasjon er:
If Barn i bil v/HTS BeSafe AS
Sundvollhovet 35, 3535 Krøderen
Tlf. 21 49 00 10 - E-post: barnibil@if-sikkerhet.no

Kundeservice If Barn i bil:
www.leiebilstol.com
E-post: barnibil@if-sikkerhet.no
Postadresse:
If Barn i bil
Sundvollhovet 35
3535 Krøderen

