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Generelle salgsbetingelser for utleie.  

Aksept av tilbod skjer skriftlig eller igjennom Løvold Lyd AS sitt signeringsystem. Utstyr og personell kan 

ikkje regnes som bookes og tilgjengelig for oppdraget før signatur av godkjent tilbud er Løvold Lyd AS i 

hende.

 

1. Løvold Lyd AS sender faktura fortrinnsvis via 

EHF eller Epost. Ved sending i fysisk post, til 

faller fakturagebyr for å dekke 

administrative utgifter. 

 

2. Avbestillinger for leie med tekniker. 

a) Leietaker belastes 100%  ved 

avbestilling 0-7 dager før arrangement  

b) Leietaker belastes 75%  ved avbestilling 

8-14 dager før arrangement  

c) Leietaker belastes 50%  ved avbestilling 

15-30 dager før arrangement  

d) Spesielle tilfeller (brann, død, 

generalstreik, landesorg, 

naturkatastrofe og krig) gjelder som 

godkjent grunnlag for avbestilling, for 

begge parter.  

e) Øvrige avbestillinger gir Løvold Lyd AS 

rett til å belaste leietaker for hele 

beløpet. 

 

3. Lydprøvetider utarbeides av Løvold Lyd AS i 

samarbeid med artist og arrangør.  

 

4. 4 bærehjelper skal stilles til disposisjon 

under opp- og nedrigg.  

Det er krav om at disse møter edru, og at de 

evner å klare tunge løft. Om overnevnte 

krav ikke møtes, og ikke noe annet er avtalt, 

vil leietaker bli fakturert med kr.2500,- 

pr.pers. eks. mva. da dette skaper ekstra 

belastning for bemanningen på stedet.  

 

5. Bærehjelper kan kun permitteres av Løvold 

Lyd AS eller våre underleverandører på 

stedet.  

 

6. Leietaker står selv ansvarlig for at stedet har 

nok strøm til utstyret som blir leid. 

Om stedet ikke har nok strøm og bestilt 

utstyr ikke kan benyttes, blir leietaker 

uansett belastet for hele leien. Leietaker er 

ansvarlig dersom utstyret får feilaktige 

strømstyrker eller av over eller 

underspenning medfører skade på utstyret.  

 

7. Eventuelle feil eller mangler skal 

umiddelbart rapporteres til Løvold Lyd AS, 

for mulighet til å erstatte enheten i den 

tekniske produksjonen slik at arrangementet 

lar seg gjennomføre. 

 

8. Leietaker har ikke krav på prisreduksjon på 

en feil/mangel som ikke er rapportert til 

Løvold Lyd AS. Leietaker plikter å informere 

om eventuelle skader ved tilbakelevering av 

utstyr. Om slik informasjon tilbakeholdes og 

produktet leies ut på nytt uten at feilen 

oppdages, stilles leietaker 

erstatningsansvarlig for eventuelle 

kostnader dette påfører Løvold Lyd AS.  

 

9. Dersom leietaker eller personer arbeidende 

under leietaker/arrangør påfører utstyr 

skade, er leietaker erstatningsansvarlig. 
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10. Ved eventuell skade der reparasjon av utstyr 

er et faktum, skal dette gjøres av distributør 

sitt godkjente verksted. Reparasjon og 

fraktkostnader faktureres leietaker.  

 

11. Løvold Lyd AS har ansvaret for at utleid 

utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. 

Utleier stiller seg ikke ansvarlig for de 

problemer, forsinkelser eller 

økonomiske tap leietaker får ved 

mangelfull kunnskap for å bruke 

utstyret eller ved skader eller feil 

oppstått ved transportering eller bruk 

av utstyret mens det er i leietakers 

varetekt. 

 

12. For lagring av transportkasser og annen 

kolli, må det være tilgjengelig et område 

nært scene.  

Området må være umiddelbart 

tilgjengelig under opp- og nedrigg.  

 

13. Leietaker plikter å stille med tilstrekkelig 

vakthold rundt Løvold Lyd AS sitt utstyr, 

så lenge dette er i produksjon. Særlig 

ved mikseposisjon og ved scene.  

 

14. Løvold Lyd AS v/ ledende personell på 

stedet har full rett til å stoppe 

produksjonen på grunn av vær, vind og 

andre faktorer som påvirker sikkerheten 

til publikum, bemanning, artist eller 

arrangør.  

 

15. Det skal være parkeringsmuligheter for 

kjøretøy fra Løvold Lyd AS og / eller 

samarbeidspartnere. Ved større 

festivaler, skal dette være et avgrenset 

område nært scenen.  

 

16. Løvold Lyd AS kan kreve bankgaranti 

dersom de finner det nødvendig. Løvold 

Lyd AS har full rett til å terminere avtale 

dersom bankgaranti ikke er Løvold Lyd 

AS i hende innen 14 dager før 

arrangementsdato.  

 

17. Oppgjøret stilles med 7 dagers 

betalingfrist for kredittkunder. 

 

18. Kunder i offentlig sektor får i hovedsak 

14 dagers frist. Dersom det etterspørres 

av kunde kan det gis 30 dagers frist.  

19. For privatkunde stilles det ingen kreditt, 

da vil forhåndsbetaling være et krav 

med frist 7 dager før arrangementsdato. 

Dersom betalingen ikke innfries har 

Løvold Lyd full rett til å terminere 

ordren.  

 

20. Overtredelse av betalingsfrist følges opp 

med 1 purring 14 dager etter 

forfallsdato, deretter overføres saken til 

vår samarbeidspartner for Inkassosaker.  

 


