
Brukervilkår - Lokalmatringen app og nettbutikk

Nedenfor er våre brukervilkår beskrevet. Alle som tar i bruk Lokalmatringen’s App og
nettbutikk godkjenner våre vilkår.

Brukervilkår i Lokalmatringen App og nettbutikk

1.1 Norsk lov
Lokalmatringen AS er et registrert aksjeselskap i Norge. Vi forholder oss til Norsk lov. Våre
brukere må forholde seg til lover og regler som er satt av myndighetene i det land og region
handel og annonsering forekommer.

1.1 a Alkohol
Man må ha nødvendige tillatelser i det land, fylke og kommune det gjelder for salg av
alkohol. Personer under 18 år har ikke lov til å kjøpe alkoholholdige varer i Norge.

1.2 Regler
Lokalmatringen AS fører generelle regler og skikk for bruk av våre tjenester. Våre
administratorer vil kunne utvise skjønn ved eventuelle advarsler og utestenging på bakgrunn
av misbruk av våre tjenester.

1.3 Log in
For å gjennomføre handel via Lokalmatringen må du logge inn. Vi trenger din personlige
informasjon av sikkerhetsmessige og juridiske grunner.

1.4 Betaling
All betaling via Lokalmatringen skjer via Vipps AS og Dintero AS. Tredjepart leverandører er
ansvarlig for transaksjoner og har sin konsesjon hos Finanstilsynet.

Vipps og Dintero har egne vilkår. Lokalmatringen AS ber alle sine brukere om å sette seg inn
i Vipps og Dintero sine vilkår - se linker nedenfor:

https://www.vipps.no/vilkar/vilkar-privat/
https://www.dintero.com/legal/privacy-policy

1.5 Rettigheter
Ingen skal bruke hverken visuelle detaljer eller elementer som er underlagt Lokalmatringen
AS sine tjenester uten at det foreligger skriftlig tillatelse fra Lokalmatringen AS.
Lokalmatringen AS har alle rettigheter for Lokalmatringen og Produsentpanel.

Personvern i Lokalmatringen App og nettbutikk

Lokalmatringen AS eier og styrer markedet Lokalmatringen. Nettstedet lokalmatringen.no
fungerer som en informasjonsside og innstegsportal til vår markedsplass.

Vi har en egen personvernerklæring for applikasjon og nettbutikk. Denne finner du enten i
app eller på våre nettsider lokalmatringen.no

Kontakt oss

https://www.vipps.no/vilkar/vilkar-privat/
https://www.dintero.com/legal/privacy-policy


Om du har spørsmål kan du kontakte oss her:

kontakt@lokalmatringen.no

mailto:kontakt@lokalmatringen.no

