
Generelle Kjøpsvikår 
1. Bedriftsinformasjon 
www.dyrskucamp.no er drives av Bjørn Lognvik med org nummer 981 549 325. Informasjon og bilder på 
nettstedet eies av firmaet eller partneren, og kan ikke kopieres uten tillatelse 

2. Priser 
Hvert produkt er oppført, inkludert moms i norske kroner, inkludert alle skatter, for eksempel moms og 
betalingsavgift 

3. Betaling 
Betaling finner sted på kjøpstidspunktet av varen. Betalingsmåten leveres av Bambora sammen med partnere. 
Betaling aksepteres av Visa, MasterCard og Maestro. Betaling kan kun skje kontant med kortbetaling via nett.  

4. Varen  
Varen er forbundet med kjøpet er angitt i bestillingen er og gir rett til opphold med 
bobil/campingvogn/camplett/bil/telt iht. de vilkår som det er angitt i bestillingen under vedlegg 1 "Vilkår for 
camping"  

5. Leveranse 
Varen betraktes som levert når det i forbindelse med bekreftet betaling på kjøpstidspunktet skrives ut en 
kvittering med tilhørende reservasjon for det aktuelle arrangement.  

6.  Avbestilling 
Som kunde har du rett til å angre kjøpet innen 14 dager før arrangementsstart. Forutsetning er av selger 
tilskrives skriftlig innen 14 dager før arrangementsstart. Kjøpsbeløpet vil bli refundert til angitt konto fra 
fratrekk av en ekspedisjonsgebyr på 100 kr 

7.  Personlig databehandling 
For å motta, håndtere og levere bestillingen din, vil DyrskuCamp behandle dine personlige opplysninger. All vår 
behandling av personopplysninger er i samsvar med gjeldende personvernlover. Du kan lese mer om hvordan vi 
behandler dine personlige opplysninger under Vedlegg 2, "Personvernerklæring". 

8.  Kontakt og kundeservice 
Kontaktinformasjon til oss finner du her: 

Epost: Camping@uppeboen.no 

Adresse: Uppebøen Gjestegård, Nordbygdivegen 75, 3840 Seljord 

9. Force Majeure 
Force majeure som krig, omfattende arbeidskonflikt, blokkering, brann, miljøkatastrofe, alvorlig smitte eller 
annen grad at en part ikke har kontroll over hvilke hindrer en part i å oppfylle sine forpliktelser og frigjøre en 
part fra den. Slike fritak gjelder, forutsatt at aktivitetene ikke kan utføres under disse forholdene. Motparten 
skal umiddelbart informeres om forhold som kan gjelde denne bestemmelsen 

10. Endringer i kontraktsbetingelser 
Etter at kunden har fullført et kjøp, har salgsselskapet ikke rett til å endre vilkårene for gjeldende kjøp, med 
mindre annet er avtalt. 

11. Klager 
Har du  kundeklager, kan disse fremmes gjennom skriftlig henvendelse oppgitt under pkt 8 

mailto:Camping@uppeboen.no


12. Tvister og lover 
Norsk lov gjelder for alle kjøp i henhold til disse vilkårene. Tvist om kjøp i henhold til disse vilkårene skal 
utelukkende undersøkes av Retten 

  
  



Vedlegg 1: Vilkår for camping 
 

- Gir kun adgang oppsett en bobil/campingvogn/camplett/bil/telt, eller et telt iht. angitt 
arrangement og dato/tider som angitt på bestillingsside 
 

- Det er adgang til å sette opp fortelt/markise 
 

- Gjester/besøkende med kjøretøy må parkere på dagparkering 
 

- Strømforsyning (230 V) er begrenset til lys/ladning inntil maksimalt 1000 w 
 

- Hunder/katter i biler/vogner må ha regelmessig tilsyn og ha tilgang på mat og drikke. Det 
sikres at disse ikke blir utsatt for overoppheting/kvelning innestengte biler/vogner 

 
- Det forutsettes at alle campingvogner er utstyrt med røykvarsler og en håndslokker med 

6 kg pulver. For brannverninformasjon se vedlegg 2 
 

- Det henstilles om å ta hensyn til hverandre på campingplassen mht. støyende 
adferd/festing/musikkanlegg. Dersom gjester ikke viser hensyn eller i særlige tilfeller 
utviser svært støyende/generende adferd kan disse vises bort fra plassen 

 
- Ansvarlig camping vakt nås på 22220020 

 

  

  



Vedlegg 2: Brannverninformasjon 
For at sikkerheten skal være god har vi innført følgende regler i samråd med det lokale brannvesen:  

1. Avstander  
• Minste avstand mellom campingenheter i rekke er 3 meter dog kan (markise regnes ikke 

som fortelt) 
• Rekkene av Campingvogn /campingbil kan plasseres med en avstand på min. 1 m 
• Campingvogner skal stå med draget tilgjengelig 
• Det skal være fri veg for slokkemanskap 

 

Vei/Branngate

Vei/Branngate

Min 1 m mellom rekkene

Min 5 m

Min 3 m

Min 3 m

 
 

2. Røykvarsler og håndslokkar: 
• Alle campingvogner og bobiler skal være utstyrt med røykvarsler 
• Alle campingvogner og bobiler skal ha en håndslukker med 6 kg pulver 

3. Bruk av ild: 
• Hold god avstand fra telt/campingvogn/bobil/bil 
• Forlat aldrig en glødene grill 
• Kast avfall fra grill på anvist plass  (se infokart for campingplass) 

4. Propanlekkasje:  
• Steng hovedkran og ta av reguleringsventil om mulig 
• Slukk av åpen ild 

5. Ved branntilløp 
• Ring 110 eller brannvakt på 47992200 
• Redd mennesker og dyr om mulig 
• Prøv å slukke 



Vedlegg 3: Infokart for campingplass 
 

  

 

Mot Seljord sentrum 
Mot E134  

Info/Vakt m/brannpost 
og slukkemateriell 

 

Nordbygdivegen 

Servicesenter                               
WC, 

Septiktanktømming, 
avfall, grillkulltømming 

Dyrskuplassen 

Kjøreveier for 
brannmanskap 
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