
Vilkår sykkelbussen 
Følgende bestemmelser gjelder ved kjøp av billetter på Skiforeningen.no 

  

Billetter kjøpes til spesifisert avgang og kan ikke benyttes på andre avganger. Kjøpt billett kan 

ikke endres eller avbestilles. Ubenyttet billett refunderes ikke.  

 

Ved kansellering av sykkelbussen, grunnet for få påmeldte eller force major, sendes det SMS til 

påmeldte innen kl 14.00 fredag før avgang både lørdag og/eller søndag. Alle billetter vil bli 

refundert ved kansellert avgang.  

 

Kapittel 1: Generelle bestemmelser  
 

§ 1 Hvem vilkårene gjelder for 
Vilkårene gjelder for reisende med Nettbuss i regi av Skiforeningen til Ringkollen med 

sykkelbussen. 

§ 2 På- og avstigning 
Frognerparken (ved hovedinngangen i Kirkeveien), Lysaker stasjon (v/ bussholdeplass) og 

Sandvika busstasjon er fastsatte stoppesteder. Det er den reisendes ansvar å møte opp i tide til 

avgang og på rett holdeplass. 

§ 3 Takster – refusjoner 
Takst er fastsatt av Skiforeningen og den til enhver tid gjeldende takst er nærmere beskrevet på 

Skiforeningen.no.  

§ 4 Billett 
Billett skal fremvises ved påstigning. Fremvisning av billett er gyldig enten elektronisk eller ved å 

vise frem utskrevet papirbillett.   

§ 5 Opptreden 
Reisende plikter å ta tilbørlig hensyn til andre reisende og innrette seg etter vanlige 

sikkerhetsregler. Bilbelte og annet sikringsutstyr skal benyttes der dette er tilgjengelig.  

Under fart er det ikke tillatt å samtale med eller på annen måte forstyrre føreren. 

 

§ 6 Røyking og rusmidler 
Forbud mot røyking skal overholdes. Nytelse av alkoholholdige drikkevarer eller andre rusmidler 

er forbudt på bussen. 

§ 7 Forstyrrelser 
Vognbetjeningen kan nekte å ta med reisende som er synlig påvirket av rusmidler eller som på 

annen måte kan bli til ulempe eller ubehag for de øvrige reisende. Reisende som opptrer 

usømmelig eller som på annen måte sjenerer de øvrige passasjerer, kan vises bort dersom de 

ikke etterkommer anmodning fra vognbetjeningen. 

§ 8 Ansvarsregler for den reisende 
Skade som den reisende påfører rutebil eller innretninger skal erstattes etter vanlige 

erstatningsregler. 



Kapittel 2: Reisegods 

 
§ 9 Håndbagasje 
Reisende kan fritt ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) med samlet vekt inntil 20 kg 

for hver billett. Bagasjen må anbringes slik at den ikke sjenerer de reisende eller hindrer på- og 

avstigning. 

§ 10 Annet reisegods 
Det kan medtas én sykkel for hver billett og denne plasseres i egen sykkeltilhenger. Sykkelen 

skal plasseres etter anvisning av vognbetjenten. Sykler som kan demonteres eller legges 

sammen kan medtas i bagasjerom. 

Sykkelhenger er ikke dimensjonert for el-sykkel eller sykkel med fastmontert lastevogn og kan 

ikke medbringes.  

 

Sykkelvogn til barn kan medtas i den utstrekning plassen tillater det og skal anbringes etter 

anvisning av vognbetjeningen. 

§ 11 Levende dyr 
Hunder skal holdes i bånd under transport og plasseres slik at de ikke sjenerer andre reisende. 

Dyr som er aggressive eller sjenerer de reisende på annen måte, kan settes av under 

transporten. 

§ 12 Ansvar og erstatning for tap av eller skade på reisegods 
Transportøren og Skiforeningen er ikke ansvarlig for tap av eller skade på gjenstander som tas 

med, med mindre det kan påvises forsett eller grov uaktsomhet fra betjeningens side.  

 

 


