
 

 

Avtalebetingelser vannabonnement  

Disse betingelsene gjelder ved kjøp av Waterwell 

vannabonnement ved Kraft, Norges arktiske 

studentsamskipnad (Kraft Sportssenter, Kraft Elverhøy, 

Kraft Narvik og Kraft Stadion). Heretter kalt Kraft.  

1. Generell informasjon 

For å få tilgang til våre automater, må du ha 

en Waterwell Smartflaske med en aktiv NFC-tag i 

bunnen. Flaskene får du bare kjøpt hos oss og er en 

engangskostnad.  Det er kun mulig å benytte 

Waterwell smartflasker på maskinene.  

Hvis tag er fjernet under din flaske og du ønsker å 

starte nytt Waterwell-abonnement, må en ny flaske 

kjøpes.  

2. Om flasken 

Smartflasken er en isolert termoflaske av rustfritt stål. 

Flasken er kompatibel med standard loop cap og 

sports cap. Standard loop cap følger med alle flasker, 

mens sports cap kan kjøpes som et tillegg i vår 

resepsjon. Flasken har et volum på 0,5 liter.  

3. Bruk 

Etter inngåelse av vannabonnement, er det fri bruk av 

våre Waterwell-maskiner. Flasken kan fylles så ofte 

som ønskelig på våre sentre i Tromsø og Narvik.  

Bruk av våre Waterwell-maskiner krever et aktivt 

Waterwell-abonnement.  

4. Inngåelse av abonnement   

Ved aktivering av vannabonnement, vil første betaling 

være en kontantbetaling som er gjeldene for 

resterende dager i inneværende og påfølgende 

måned.  Videre benytter Kraft AvtaleGiro som fast 

betalingsform, og det er medlemmets eget ansvar å 

sette opp denne.  

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av 

faste regninger. Banken sørger for at regningene 

betales direkte fra din konto på satt forfallsdato. For å 

kunne få tilgang til AvtaleGiro må man ha en norsk 

bankkonto og være fylt 18 år. Det er medlemmets 

ansvar at fullmakt på AvtaleGiro opprettes, da dette er 

en avtale mellom medlemmet og medlemmets bank. 

Det er medlemmets ansvar at AvtaleGiro-fullmakten er 

i orden til enhver tid. Sletting av AvtaleGiro påvirker 

ikke medlemmets betalingsforpliktelser, og er ikke 

tellende som oppsigelse av medlemskap. AvtaleGiro-

avtalen må alltid være aktiv før den 4. hver måned for 

at månedlige betalinger skal gå som normalt uten 

ekstra gebyrer. I tilfeller hvor avtalegiro ikke blir aktiv 

før den 4. i måneden etter innmelding, kan beløpet 

betales over kassen på senteret. Etter opprettelse av 

AvtaleGiro vil avtalt månedlig beløp bli trukket fra 

medlemmets konto den 20. hver måned. 

Innbetalingen av avdrag skal skje til den avtalte tid.  

5. Frys av abonnement 

Våre Waterwell vannabonnement kan ikke fryses.  

6. Oppsigelse 

Oppsigelse av Waterwell-abonnement må sendes på 

e-post til ditt primærsenter 

kraft@kraftsportssenter.no (Tromsø) eller 

Narvik@kraftsportssenter.no (Narvik).  

Oppsigelsestiden er en (1) måned regnet fra første 

månedsskifte etter oppsigelsen er registrert. Ved et 

abonnement med bindingstid, blir oppsigelsestiden 

først gjeldene ved utgangen av bindingstiden. 

Ved avslutning av et Waterwell-abonnement, vil ikke 

oppsigelsen være gjeldene før du har vært innom Kraft 

og fått fjernet din NFC-tag. Om dette ikke gjøres, vil 

ditt abonnement fortsette å løpe med betalingskrav til 

dette er utført.   

7. Tap av flaske  

Tap av flaske må meldes til Kraft sportssenter på mail 

til til ditt primærsenter kraft@kraftsportssenter.no 

(Tromsø) eller Narvik@kraftsportssenter.no (Narvik).  

Tap av flaske gir ikke rett til å avslutte et aktivt 

abonnement i binding. Vanlig oppsigelsesvilkår vil 

gjelde.  

8. Endringer 

Kraft forbeholder seg retten til å gjøre justeringer på 

våre Waterwell-maskiner.   

Endringer i prisen tilsvarende konsumprisindeksen 

trenger ikke varsles og gir ikke hevingsrett for 

medlemmet. 

mailto:kraft@kraftsportssenter.no
mailto:Narvik@kraftsportssenter.no
mailto:kraft@kraftsportssenter.no
mailto:Narvik@kraftsportssenter.no

