BOKNINGSAVTAL
ANSVARIG FÖRMEDLARE:
Nordic Studentevent AB / Sveastudent
Slottsgatan 25B
703 61 ÖREBRO
Tfn: 010-178 00 80
VIKTIGT
Ni i klassen bör känna till och följa våra regler och bokningsvillkor. Skulle det vara så att ni bryter
mot våra regler och villkor så kan er flakfärd avslutas av chauffören.
Ni måste alltid ha minst en flakvärd som är nykter på ert flak. Skulle något hända med
ljudutrustningen måste ni kontakta oss direkt på 010-178 00 80. Ni får inte röra något mer på
ljudutrustningen än aux där ni stoppar in enheten ni spelar musik ifrån. Våra fordon är antingen
lastbilar eller traktorer så vi kan inte garantera vilket typ av fordon ni får.
STUDENTFLAK
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

När ni i hyr studentflak av oss och godkänner villkoren så är det ni i klassen som är ytterst
ansvariga för alla skador. Vid skada av studentflak eller någonting annat blir ni i klassen
skyldiga att ersätta de skador som uppkommit.
Ingen på flaket får vara under 16 år.
Ni måste vänta med att hoppa av och på tills chauffören sagt att det är ok.
Ni måste sköta er på flaket. Ni får inte kasta saker från flaket eller skada andra personer.
Vi på Sveastudent tar inte ansvar för eventuella påföljder om ni dricker alkohol. Enligt lag
så får den som är under 20 inte ha med sig starkare dryck än folköl.
Glasflaskor på flaken är något vi helst ser att ni hoppar över. Vi vill även att ni försöker
lägga alla burkar och flaskor i sopsäckar som ni sätter upp när ni pyntar.
Vi vill inte att ni klättrar, hänger på remmar eller skyddsräcken.
Vi rekommenderar att ni inte tar med några värdesaker och väskor på flaket.
Håll armar och ben innanför räckena då det är lätt att det blir olyckor annars.
Undvik att samlas alla på en sida.

PYNTNING
•
•
•

Ni får alltid pynta våra studentflak med t.ex. björkris, ballonger eller lakan. Pyntningen är
något ni i klassen får göra själva. Det är viktigt att er pyntning inte skadar våra fordon.
Vill ni spara t.ex. era lakan så ta ned dessa direkt efter flakfärden.
Ni får inte skymma fronten av lastbilen eller traktorn, där kommer vi sätta upp våra
banderoller.

FLAKVÄRD
Vi har som krav att ni ordnar minst en flakvärd. Detta för er egna säkerhet och för att det är ett
krav på vissa orter.
•

Flakvärden bör vara över 25 år och ska inte delta i studentfirandet. Helst ska ni ha en fram
och en bak på flaket. Hittar ni ingen som är över 25 år går det bra med någon yngre så
länge denna är nykter och inte deltar i firandet.

•
•
•

Flakvärden måste hålla kontakt med chauffören under färden ifall något inträffar.
Flakvärden bör vara aktiv hela tiden under flakfärden och se till så att inget inträffar.
Flakvärden bör läsa igenom våra regler och villkor innan flakfärden.

LJUDPAKET
Ljudet finns monterat och klart när ert flak anländer. Vi monterar ljudet på en angiven plats så det
är viktigt att ni följer detta om ni fixar eget studentflak.
•
•

•

•
•

•

Våra ljudpaket testas alltid utav våra montörer innan. Ni får gärna testa ljudpaketet innan
ni åker iväg för att säkerhetsställa att allt funkar och att ni fått rätt grejer.
Om ljudet skulle sluta funka under er flakfärd är det viktigt att ni kontaktar oss. Ibland är
det endast elverket som behöver startas om. Det är viktigt att ni inte rör något på
mixerbordet eller på högtalarna då detta kan göra att ert ljud lägger av.
Vid eventuell skada av musikanläggning är ni i klassen ansvariga för detta. Ni i klassen
får betala den ersättning som eventuellt uppstår. Se till att inte spruta champagne eller
annan dryck mot högtalarna och mixerbordet.
Kontaktar ni inte oss och vi inte får chansen att åtgärda eventuellt fel med ljudpaketet kan
ni i klassen inte förvänta er någon kompensation.
Kontaktar ni oss så åtgärdar vi felet så skyndsamt vi kan, trafik och andra omständigheter
kan påverka detta. Ni får därmed inte heller någon kompensation om ljudet inte funkar
under en tid om vi är påväg för att åtgärda detta.
Ni måste vara väldigt försiktiga med Aux-sladden då den är känslig, vilket kan göra att
ljudet börjar glappa.

BETALNING OCH ÅNGERRÄTT
•

•

•
•

•

Vi anpassar fakturan efter klassens önskemål. Hör vi inget så skickas fakturan med 60
dagars förfallodatum. Vid bokning nära studenten skickas fakturan på 30 dagar.
Betalningen skall alltid vara tillhanda innan studentdagen och senast sista april.
Skulle flakfärden behövas ställas in av orsaker som vi på Sveastudent inte kan påverka så
har vi rätt att inte ge er kompensation för detta. Det kan t.ex. vara problem i trafiken,
polisen väljer att stoppa flakfärden, högtalarna lägger av för att ni har rört något, ni följer
inte våra regler eller något annat orsakat av tredje part.
Betalningen ska finnas på vårt plusgirokonto 86 97 81-5 eller swish 123 165 75 68 senast
det förfallodatum som står angivet på fakturan.
Vi tillämpar 14 dagars ångerrätt och detta gäller från det datum som orderbekräftelsen
mottagits. Ni kan kontakta oss på mail, telefon eller använda blanketten från
konsumentverket nedan.
Vid avbokningar efter 14 dagar från beställningsdagen ska Sveastudent ersättas med en
avbokningsavgift. Vid avbokning 1 augusti till 31 december är avgiften 2500 kr. Vid
avbokning 1 januari till 30 mars är avgiften 4500 kr. Vid avbokning efter 1 april har
Sveastudent rätt till 100% av orderbeloppet.

VAD HÄNDER OM VI INTE KAN KOMMA ÖVERENS?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan
minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kan komma överens kan du vända dig till
Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal
representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan
hjälpa dig.

