
 

 

 

BRUKERAVTALE FOR LÅN AV KOMP  

Opplysninger om bruker: (Bruk blokkbokstaver) 
 

Navn:*  
 
 

Telefon:  

Adresse:* 
(Leveringsadresse for 
produkt om ikke annet 
angis) 

Adresselinje 1: 
 

Adresselinje 2: 

Postnummer:  

Sted: 

 

Kontaktperson: (Bruk blokkbokstaver) 
 

Navn:*  
 
 

E-post:* 
 

 
 

Mobil:* 
(kontaktnummer for 
levering fra Bring) 

 
 

Alternativ 
leveringsadresse 
(Fylles ut om dere ønsker 
at produktet skal sendes til 
kontaktperson, ikke 
brukeradressen) 

Adresselinje 1: 
 

Adresselinje 2: 

Postnummer:  

Sted: 

 

Alle rubrikker med * må fylles ut 
 

Vilkår for lån og samtykkeerklæring 
 

KOMP lånes ut til personer som har eller har hatt kreft, og som har behov for KOMP som 
hjelpemiddel for å opprettholde sosial kontakt med familie, venner og annet nettverk.  
 
Ved inngåelse av denne låneavtalen samtykker bruker og kontaktperson til at 
personopplysninger oppgitt i denne avtalen lagres av Kreftforeningen, og at disse ved behov 
kan oppgis til No Isolation for å kunne gi support.  
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Bruker og kontaktperson forplikter seg til å bruke KOMP i henhold til No Isolations 
Brukervilkår for KOMP som finnes her: https://www.noisolation.com/no/komp/terms-and-
conditions/  

Tekniske krav, brukerstøtte, reklamasjon 
 
KOMP krever WIFI/trådløst internett. Bruker/kontaktperson må selv sørge for eventuell 
installasjon og kostnad for bruk av dette. 
 
Ved feil på KOMP tar bruker/kontaktperson direkte kontakt med No Isolation på  
+47 908 74 495 eller support@noisolation.com.   

Eiendomsrett  
KOMP tilhører Kreftforeningen, og lånes ut gratis til bruker under de forutsetninger som angis 
i denne avtalen. 

Avtalens varighet, mislighold  
Bruker kan låne produktet så lenge det er behov og produktet er i bruk. Ved bortfall av behov 
eller fravær av aktiv bruk, skal produktet returneres til Kreftforeningen. Kreftforeningen kan 
heve låneavtalen og kreve tilbakelevering av produktet dersom betingelsene for lån i avtalen 
blir misligholdt, eller bruken av produktet ikke samsvarer med det som er forutsatt eller på 
noen måte er i strid med norsk lov. 

Kontakt: 
Ved spørsmål knyttet til denne låneavtalen og ved retur av KOMP kan Kreftforeningen 
kontaktes på tlf 21494921 eller på post@kreftforeningen.no  
 

Du kan når som helst be om å få rettet eller slettet dine opplysninger ved å kontakte 
Kreftforeningen. 
 
Underskrevet avtale må ikke sendes på e-post, men sendes til:  
Kreftforeningen, PB 4 Sentrum, 0101 Oslo. Merk med: KOMP 
 
 
 
  

Dato/sted:_____________________________________________________ 
 
 
Underskrift bruker:______________________________________________ 
 
 
Underskrift kontaktperson:________________________________________ 
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