
 

Realfagskunnskap videreformidlet av Norges flinkeste studenter 

Avtalevilkår privatundervisning 

Oppdatert 01.04.2020 

1. Generelt 

Denne avtalen mellom kunden og Realfagshjelpen AS, org nr 917 579 369, (heretter 

«Realfagshjelpen») skal tilrettelegge for at kunden mottar privatundervisning gjennomført av 

en studentlærer hos Realfagshjelpen. 

2. Undervisningens varighet 

Undervisningens varighet skal være 60 minutter per avtalte time. Ved varighet på 120 minutter 

eller mer inkluderes pause etter skjønn dersom kunden eller læreren ønsker det. 

3. Sted for gjennomføring 

Undervisningen finner sted der kunden til enhver tid finner det hensiktsmessig innenfor 

Realfagshjelpen sitt virkeområde. 

4. Reisetillegg 

Dersom eleven har undervisning på nett eller ved lærers campus, eventuelt en annen lokasjon 

foretrukket av begge parter, tilkommer ingen reisetillegg. Dersom undervisningen foregår et 

annet sted etter kundens ønske tilkommer et reisetillegg. Reiser under 30 minutter per vei 

faktureres med 200 kroner per gang. Reiser mellom 30 og 60 minutter per vei faktureres med 

300 kroner per gang. Lengre reisevei tilbys ikke med mindre annet er avtalt. Reisetid måles én 

vei fra lærers campus ved hjelp av Entur Reiseplanlegger. 

5. Betaling 

Alle timepakker forhåndsfaktureres til avtalt pris per e-post til registrert fakturamottaker 

dersom ikke annet er avtalt. Undervisningen kan opphøre dersom betalingsfristen ikke 

overholdes. Eventuelle reisetillegg, enkelttimer og tillegg for flere elever faktureres 

etterskuddsvis hver måned. 

Kunden kan velge delbetaling. Det følger da administrasjonsgebyr på 100 kr for hver 

delfaktura. 

Ved gjennomføring av timer utenom timepakke tilkommer ordinær timepris på 650 kr. Prisene 

kan justeres med én måneds varsel. 

6. Refusjon av ubrukte timer 

Dersom kunden ikke ønsker å benytte alle timene i pakken som er kjøpt, kan gjenstående 

timer refunderes med 300 kr/time. kunden må melde fra om at han/hun ønsker ubrukte timer 

refundert innen 6 måneder etter bestillingsdato. 
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7. Avlysning/avbestilling/ikke møtt til time 

Dersom kunden avlyser undervisningen mer enn 6 timer før avtalt tid, vil ingen belastning for 

undervisningen foretas. Dersom kunden avlyser undervisningen mindre enn 6 timer før avtalt 

tid, vil kunden belastes for hele den planlagte undervisningsøkten. 

8. Utførende 

Læreren har fremvist politiattest for arbeid med barn og unge, og har taushetsplikt som 

omfatter alt han/hun får kjennskap til i sitt arbeid. 

Realfagshjelpen kan ved behov foreta bytte av lærer, såfremt ny lærer besitter nødvendig 

kompetanse. Kunden kan bytte lærer såfremt Realfagshjelpen har ledig kapasitet til å 

gjennomføre slikt bytte. 

9. Tilleggstjenester 

Ved kjøp av Premium Leksechat i tillegg til ordinær undervisningspakke starter tjenesten fra 

avtaletidspunktet og stopper automatisk etter avtalt tid. Tjenesten er åpen hverdager 15.00-

20.00. Tjenesten har øvre begrensning på 7 henvendelser eller 45 minutter veiledningstid per 

uke. 

Studieveiledning som følge av spesielle avtaler og tilbud begrenser seg til 2 samtaler med 

veileder à 30 minutter. 

10. Ansvar 

Realfagshjelpen skal etter beste evne ivareta kundens interesser. Realfagshjelpen står likevel 

ikke inne for at bestemte resultater oppnås. 

Realfagshjelpen står ikke ansvarlig for eventuelle brudd på regler og lover knyttet til elevens 

studium. 

Kunden plikter å betale for allerede utført arbeid uavhengig av hvilken part som bringer 

avtalen til opphør. 

11. Angrerett 

Kunden har etter Angrerettloven § 20 rett til å gå fra avtalen ved å gi beskjed innen 14 dager 

etter avtaleinngåelse. Dersom kunden velger å starte privatundervisningen før angrefristens 

utløp, skal kunden betale pakkens timepris per time gjennomført, 

 

Har du spørsmål om vilkårene? Kontakt oss: 

Realfagshjelpen AS – Org nr 917 579 369  

Sandgata 35, 7012 Trondheim  

post@realfagnorge.no 

+47 936 48 246 

mailto:post@realfagnorge.no
tel:+4793648246
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      Skjema for opplysninger om angrerett 
Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt. 

Se opplysninger om utfylling i notene på side 2. 
 

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 1   _____________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
 

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. 
 

  

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss 2  

___________________________________________________________________________  

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, 

telefaks eller e-post). 

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss 

Realfagshjelpen AS 

Sandgata 2 7012 Trondheim 

post@realfagtrondheim.no 

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, 

telefaks eller e-post). 
  

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk 3.  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke 

angreretten før angrefristen utløper. 
 

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. 

Du kan også elektronisk fylle ut og sende angreskjemaet eller en annen utvetydig erklæring på 

vårt nettsted      . Dersom du benytter dette alternativet, sender vi deg umiddelbart et 

mottaksbevis på et varig medium (f.eks. via e-post). 

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke 

angreretten før angrefristen utløper. 
 

Du kan benytte det vedlagte 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. 
 

Virkningene av at angreretten brukes 
  

Dersom du går fra denne 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 

denne 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. 

 

 

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram 

dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer 

først. 

4 og 5 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
 

     . 
 

Navn og geografisk adresse til person som har fullmakt til å motta varene: 

      

      

 

      
 

 

      
 

 

  6 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av 

vann/gass/elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et 

beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du 

ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.  
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Opplysninger om utfylling 

for den næringsdrivende 

Noter: 

 

1) Sett inn det som står i anførselstegn i ett av følgende alternativer: 

a) For en tjenesteavtale eller en avtale om levering av vann, gass eller elektrisitet, når dette ikke tilbys for salg i 

et begrenset volum eller en fastsatt mengde, eller levering av fjernvarme eller av digitalt innhold som ikke 

leveres på et fysisk medium, «inngåelsen av avtalen». 

b)  For en salgsavtale, «den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får 

varene i fysisk besittelse».  

c)  For en avtale som omfatter flere varer bestilt av forbrukeren i én bestilling og levert separat, «den dag du 

eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den siste varen i fysisk 

besittelse».  

d)  For en avtale knyttet til levering av en vare som består av flere partier eller deler, «den dag du eller en 

annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får det siste partiet eller den siste delen i 

fysisk besittelse».  

e)  For en avtale om regelmessig levering av varer i et bestemt tidsrom, «den dag du eller en annen 

tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den første varen i fysisk besittelse». 

 

2) Sett inn ditt navn, geografisk adresse og eventuelt telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse. 

 

3) Dersom du har gitt forbrukeren mulighet til å fylle ut og sende opplysninger om bruk av angreretten elektronisk 

på ditt nettsted, sett inn følgende: «Du kan også elektronisk fylle ut og sende angreskjemaet eller en annen 

utvetydig erklæring på vårt nettsted [sett inn Internettadresse her]. Dersom du benytter dette alternativet, 

sender vi deg umiddelbart et mottaksbevis på et varig medium (f.eks. via e-post).» 

 

4) Dersom avtalen gjelder varer: 

For salgsavtaler der du ikke har tilbudt deg å hente varene i tilfelle av bruk av angreretten, sett inn følgende: «Vi 

kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake eller til du har lagt fram dokumentasjon 

på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.» 

 

5) Dersom forbrukeren har mottatt varer i forbindelse med avtalen:  

a)  Sett inn: 

– «Vi vil hente varene.» eller  

– «Du må returnere varene eller levere dem til oss eller til … [navn og eventuelt geografisk adresse 

på den person du har gitt fullmakt til å motta varene], uten unødig opphold og i alle tilfeller 

senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt 

dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.», 

b)  Sett inn: 

– «Vi vil bære kostnadene ved å returnere varene.», 

– «Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.», 

– Dersom du i en fjernsalgsavtale ikke tilbyr å bære kostnadene ved retur av varene, og varene på grunn 

av sin art normalt ikke kan returneres med post, sett inn: «Du vil måtte bære de direkte kostnadene 

ved retur av varene, … kr [sett inn beløp].», eller dersom kostnadene ved retur av varene ikke med 

rimelighet kan beregnes på forhånd: «Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. 

Kostnadene anslås til høyst ca. … kr [sett inn beløp].», eller  

– Ved avtaler inngått utenom faste forretningslokaler, der varene er levert til forbrukerens hjem på 

tidspunktet for inngåelsen av avtalen og på grunn av sin art normalt ikke kan returneres med post, sett 

inn: «Vi vil hente varene for egen regning.» og  

c)  «Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av 

varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.». 

 

6) For tjenesteavtale (derunder avtale om levering av vann, gass eller elektrisitet), når dette ikke tilbys for salg i et 

begrenset volum eller en fastsatt mengde, eller levering av fjernvarme, sett inn følgende: «Dersom du har 

anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/elektrisitet/fjernvarme) skal 

påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført 

eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse 

av avtalen.» 
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Angreskjema 
ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester 

Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ønsker å gå fra avtalen 

Utfylt skjema sendes til:  
(den næringsdrivende skal sette inn sitt navn, geografiske adresse og ev. telefaksnummer og e-postadresse) 

Realfagshjelpen AS Sandgata 2 7012 Trondheim  

post@realfagtrondheim.no 

 

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende: (sett kryss) 

 varer (spesifiser på linjene nedenfor) 

 tjenester (spesifiser på linjene nedenfor) 

      

      

 

Sett kryss og dato: 

 Avtalen ble inngått den (dato)       (ved kjøp av tjenester) 

 Varen ble mottatt den (dato)       (ved kjøp av varer) 

 

Forbrukerens/forbrukernes navn: 

      

Forbrukerens/forbrukernes adresse: 

      

 

 

Dato:       
 

 

 

Forbrukerens/forbrukernes underskrift (dersom papirskjema benyttes) 

 


