
Gudbrandsdal Energi AS, Strandgata 39, 2640 Vinstra, org.nr. 916 319 983 MVA 

- Avtalevilkår app og tjenesteabonnement  

 

Disse vilkårene (“Avtalen”) gjelder for deg som har lastet ned Gudbrandsdal Energi AS (“GE”) 

sin applikasjon (“App”) og ønsker å abonnere på GEs tjenester for strømsparing. Ved å ta i bruk 

Appen med et av våre abonnement aksepterer du disse vilkårene. GE er Sertifisert i Trygg 

Strømhandel. 

 

 

1. ABONNEMENT PÅ STRØMSPARETJENESTER 

 

Strømsparetjenestene gir kunden innsikt i sitt forbruk og priser, og flere brukere kan ha tilgang 

til det samme abonnementet. Som Spare-abonnent kan du få analysert ditt forbruk, bruke GEs 

tilbud på smartlading, du kan låne termisk kamera for å oppdage varmetap i boligen din, og du 

kan også bestille sparerådgiving én gang i året. Her vil våre kompetente medarbeidere gi råd 

som kan gjøre din strømbruk mer effektiv. I det følgende vil innholdet i abonnementet omtales 

som Tjenestene.  

 

GE tilbyr abonnementet Spare, som inkluderer ovennevnte tjenester. Prisen for abonnementet 

fremkommer av GEs nettsider eller gjeldende tilbud du har mottatt fra GE 

 

2. INNHOLDET I TJENESTENE 

 

Forbruksanalyse - I Appen kan du enkelt se hva strømmen din går til ved å ta i bruk 

forbruksanalyse. Vi fordeler strømforbruket i oversiktlige kategorier og hjelper deg å forstå hva 

du faktisk bruker strøm på. 

 

Smartlading - Hjelper deg med å lade når strømmen er billigst. Se vår oversikt over bilmerke og 

modeller som støttes av GE. For at smartlading av bil skal fungere, er du ansvarlig for at lader 

er koblet til internett og appen, og at det ikke er noen ladetimer eller andre innstillinger i bilen 

eller på andre apper som overstyrer smartladingen. 

 

Termisk kamera - Du kan låne et termisk kamera av GE, og bruke dette til å identifisere 

varmetap i din bolig. Egne vilkår gjelder for lån av kamera. 

 

Sparerådgivning - Sparerådgiver vil kunne bistå deg med å gjennomgå huset for å finne mulige 

strømtyver. Rådgiveren vil eventuelt foreslå tiltak som kan ha potensiale for å effektivisere eller 

redusere strømbruk. Rådgiver bestilles på forhånd, og kan bestilles en gang i året per abonnent. 

Ta kontakt med kundeservice for å avtale tid. For å få best utbytte av rådgivningen bør du være 

hjemme under rådgivningen.  

 

 

https://www.ge.no/smartlading-elbil
https://www.ge.no/oppdag-varmetap-i-din-bolig
https://www.ge.no/forbruksanalyse
https://www.ge.no/smartlading-elbil
https://www.ge.no/oppdag-varmetap-i-din-bolig


3. ENDRING AV ABONNEMENT  

Du kan til enhver tid endre ditt abonnement via Min side. Ved endring til abonnement med mer 

innhold blir den gjort tilgjengelig så snart denne er valgt, og du vil bli fakturert en forholdsmessig 

del for den resterende tiden av måneden. Endring til abonnement med redusert innhold vil tre i 

kraft ved neste månedsskifte.   

 

 

 

4. OPPDATERINGER OG KRAV TIL DIGITALT MILJØ 

 

GE sørger for at du får beskjed om og får levert oppdateringer til Appen som er nødvendige for 

å opprettholde Appens funksjonalitet og sikkerhet. Du må installere oppdateringene fortløpende 

for å være sikret at Appen inneholder den avtalte ytelsen. Du må også sørge for at Appen har 

de nødvendige tillatelsene slik at du blir varslet om oppdateringer. 

 

Du må holde enhetene som Appen skal brukes på oppdatert. iOS, Android-versjoner og fysiske 

enheter som telefon og nettbrett støttes ikke om de er eldre enn 3 år. 

 

5. BETALING 

Abonnementet blir fakturert sammen med strømfaktura gjennom valgt faktureringsmetode, 

etterskuddsvis hver måned. Har du takket ja til «Alltid eFaktura» i nettbanken din vil du få 

regningen dit. Via Min side kan du opprette AvtaleGiro og e-postfaktura. Det er 14 dagers 

betalingsfrist. 

 

Vil du ha regningen levert i postkassa, koster det 49 kroner (gjelder ikke første regning). 

 

6. KUNDESERVICE OG KOMMUNIKASJON 

 

Du kan få hjelp til bruk av Tjenestene gjennom vår kundeservice. Undersøk gjerne våre Ofte 

Stilte Spørsmål før du tar kontakt med en kunderådgiver. Kundeservice kan hjelpe med tips og 

råd for bruk av Tjenestene. Dersom spørsmålet gjelder eller skyldes feil på komponenter eller 

annet (f.eks. internettilgang) som ikke er levert av GE, faller dette utenfor området kundeservice 

kan dekke.  

 

Enkelte tjenester krever at vi kan sende deg pushvarsler for å fungere optimalt. Du er ansvarlig 

for at Appen har de nødvendige tillatelsene. 

 

Vi vil bruke varsler i Appen, SMS, e-post eller pushvarsler for å informere deg om våre tjenester 

og vilkår, dersom du gir oss samtykke til dette. Dersom du ønsker å reservere deg mot slike 

henvendelser kan du enkelt gjøre dette ved å trekke tilbake samtykket i Appen eller på MinSide. 

 

 

7. TILGJENGELIGHET OG ANSVAR 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.ge.no/kundeservice&sa=D&source=docs&ust=1674592752888974&usg=AOvVaw0sg4y-xcPIWZLN3EYzA0zX
https://www.ge.no/no/ofte-stilte-sporsmal
https://www.ge.no/no/ofte-stilte-sporsmal


GE har som mål at Appen skal være pålitelig og tilgjengelig til enhver tid. Appen er avhengig av 

leveranser fra tredjeparter, og i forbindelse med for eksempel oppgradering eller feilretting kan 

det derfor være perioder der Appen ikke er tilgjengelig. Dette ligger utenfor GEs kontroll, og GE 

er ikke er ansvarlig for skade eller tap som skyldes at Appen ikke alltid har full funksjonalitet. 

 

GE er bare ansvarlig for og kan bare hjelpe med feil som skyldes komponenter eller utstyr levert 

av GE og som GE er ansvarlig for. Du er ansvarlig for installasjon og bruk av Tjenestene. GE 

kan ikke holdes ansvarlig for skader, kostnader eller problemer knyttet til feil installasjon eller 

bruk av deg eller tredjepart. 

  

 

8. KAN TJENESTENE ELLER PRISENE ENDRES? 

GE kan endre innholdet i Tjenester, legge til nye abonnementstyper, endre priser eller vilkår. 

Ved slike endringer varsler vi deg via e-post minst 30 dager før endringen trer i kraft. 

 

 

9. PERSONVERN 

Personvernopplysninger blir behandlet i henhold til GEs Personvernerklæring. 

 

10. FYSISKE VERKTØY - TERMISK KAMERA 

Dersom du benytter deg av våre verktøy for å spare strøm, gjelder vilkårene for Termisk 

Kamera i tillegg. 

 

11. ANGRERETT 

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.  

 

Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av Avtalen. 

 

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, 

jf. annet ledd, gitt. 

 

For å kunne bruke angreretten må du underrette GE på en utvetydig måte om din beslutning om 

å gå fra Avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post): 

 

Gudbrandsdal Energi AS 

Strandgata 39 

2640 Vinstra. 

Telefon: 61 29 47 00 

E-post: marked@ge.no 

) 

 

Du kan benytte dette angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen 

er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen 

utløper. 

https://www.ge.no/personvern-og-informasjonskapsler
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ge-laravel-2017/files/39ecc7e8-1af9-4f62-bf4e-acfd3ab319ff.pdf


 

Dersom du går fra Avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder 

leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen 

type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle 

tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra Avtalen. 

 

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige 

transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. 

 

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. 

 

 

12. FORNØYDHETSGARANTI 

Dersom du ikke er fornøyd med Tjenestene, kan du kreve pengene tilbake for forrige måned 

abonnementskostnad med GEs fornøydhetsgaranti. Abonnementet blir ikke avsluttet når du 

benytter deg av fornøydhetsgarantien. 

 

Vedvarende og kontinuerlig bruk av fornøydhetsgarantien i seks måneder eller mer, vil anses 

som en oppsigelse fra din side, tilsvarende digitalytelsesloven § 33.  

 

13. HVA SKJER DERSOM DU IKKE BETALER? 

Ved forsinket betaling kan GE kreve omkostninger og forsinkelsesrenter i henhold til 

forsinkelsesrenteloven. GE kan også iverksette inkasso og foreta rettslig inndriving. 

 

Hvis du ikke har betalt regningen har GE avtale med en tredjepart som følger opp den 

manglende betalingen på vegne av GE. 

 

Dersom det går seks måneder uten at du betaler, kan GE stenge Tjenestene. GE kan også 

kreve erstatning for tapet GE lider som følge av kontraktsbrudd fra forbrukerens side, med de 

begrensninger som følger av lov.  

 

14. KAN TJENESTENE AVSLUTTES? 

Avtalen løper helt den sies opp av deg eller GE. Du kan når som helst avslutte kundeforholdet i 

Appen eller på Min Side. Oppsigelsen får virkning fra den neste betalingsperioden 

(kalendermåned). Du vil ikke få refundert det du allerede har betalt til GE. 

 

GE kan si opp Avtalen eller sperre din tilgang til Appen, for eksempel dersom Appen brukes til 

andre ting enn det den er ment til. Dersom GE ikke har mottatt betaling i en periode på seks 

måneder, anses Avtalen som oppsagt fra din side.  

 

Dersom GE ikke lenger vil tilby Tjenesten eller tilsvarende ytelse, vil du bli varslet i rimelig tid.  

 



15. DINE RETTIGHETER VED MANGLER 

Tjenestene er mangelfull dersom den ikke er i samsvar med det som er beskrevet i Avtalen, 

forutsatt at du har fulgt GEs oppdateringer og krav til digitalt miljø. Dersom du oppdager en 

mangel må du først undersøke om feilen er varslet i Appen. Dersom den ikke er det, må du ta 

kontakt med kundeservice så snart som mulig, og senest innen rimelig tid etter at du oppdaget 

mangelen. Ved mangel kan du gjøre gjeldende alminnelige mangelsbeføyelser som å holde 

tilbake betaling, kreve retting eller omlevering, kreve prisavslag, heving eller erstatning, i 

henhold til reglene i digitalytelsesloven som gjelder for dette.  

 

16. KAN AVTALEN OVERFØRES TIL ANDRE? 

Du kan ikke overdra dine forpliktelser eller rettigheter etter denne Avtalen, eller deler av disse, til 

noen andre.  

 

GE kan overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne Avtalen til et selskap i samme 

selskapsstruktur, eller ved virksomhetsovertakelse.  

 

 

17. HVA OM PARTENE BLIR UENIGE? 

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du 

bringe saken inn for Forbrukertilsynet. 

 

Om nødvendig kan tvister imidlertid avgjøres av ordinær domstol. Alle tvister skal løses etter 

norsk rett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.forbrukertilsynet.no/har-du-en-klage

