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Vilkår for befordring. 

Enhver som bestiller eller benytter seg av våre tjenester er inneforstått med at følgende vilkår ubetinget gjelder for 
bestiller og reisegjester.  Ved å tak i bruk våre tjenester har bestiller og reisegjester godtatt disse.  Bergen Limousin 
forbeholder seg retten til å endre disse vilkår uten varsel. 

Våre forpliktelser
I. Bergen Limousin forplikter seg til å gjennomføre det kjøreoppdrag som er avtalt mellom partene skriftlig — 

vanligvis e-post. 

Betaling
I. Betaling aksepteres med  Vipps, kontanter eller til bankkonto.
II. Betaling skal skje i sin helhet før oppdraget.
III. Ved bestilling kan det bes om et forskudd på kr 1000 for å reservere oppdraget.

Avbestillling
IV. Det er mulig å avbestille kjøreoppdrag.
V. Dersom avbestilling skjer mer enn 30 kalenderdager før kjøreoppdraget, tilbakebetales forskuddet.
VI. Dersom avbestilling skjer senere enn 30 kalenderdager før kjøreoppdraget, tilbakebetales forskuddet ikke.

Opphenting
VII. Dersom gjesten ikke er klar til å reise innen rimelig tid etter opphentingstidspunkt, må det tilstrebes å gi oss 

beskjeden om dette.  Dersom sjåføren ikke oppnår kontakt med personer verken på hentestedet eller andre i 
reisefølget på adressen eller via telefon, vil sjåføren vente på adressen 60 minutter etter avtalt 
opphentingstidspunkt.  Etter dette vil oppdraget ansees som annullert fra bestillers side, og full kostnad belastes.   
Om opphentingen gjelder etter ankomst fly, tog eller buss vil sjåføren vente — innenfor rimelighetens grenser — 
eventuelt returnere til gjestens antatte ankomsttid.

Øvrige befordringsbetingelser
VIII.Bergen Limousin forbeholder seg retten til å avvise eller sette av gjester:

A. Hvis oppførsel er ubehagelig ovenfor andre passasjerer eller sjåføren
B. Som vi god har grunn til å tro at vil komme til å utvise klanderverdig oppførsel
C. Faktisk utviser klanderverdig oppførsel
D. Hvis mentale eller fysiske tilstand gjør det sannsynlig at reisen vil medføre vanskeligheter for den aktuelle 

gjesten eller andre — inkludert men ikke begrenset til — overstadig beruselse
E. Ikke retter seg etter anvisninger fra sjåføren, inkludert — men ikke begrenset til — røyking, inntak av 

narkotika eller overdrevent inntak av alkohol
XI. Hvis det bestilte oppdrag ikke gjennomføres på grunn av forhold som nevnt i punkt I A—E, vil den fulle kostnad 

for oppdraget likevel bli avkrevd.
XII. Dersom reisegjester forårsaker skade på bil eller annet gods, står den aktuelle gjest eller bestiller ansvarlig for 

økonomisk å kompensere skaden.
XIII. Dersom reisegjester tilgriser eller tilsøler bil eller gods utover det man påregner i normal trafikk står den 

aktuelle gjest eller bestiller ansvarlig for økonomisk å kompensere de tiltak som er påkrevet for å bøte på sølet.  
Det er opp til Bergen Limousin å vurdere det overstående.
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