
Kjøpsvilkår
Spis deg fri-skolen

1. Innledning
Jeg ber deg lese nøye gjennom kjøpsvilkårene. Her finner du oversikten over det som er
avtalt mellom oss, og som du har gått med på, ved kjøp av Spis deg fri-skolen (heretter kalt
produktet) som går fra 01.01.2023 frem til 31.12.2023

Formålet med denne avtalen er å skape trygge og klare rammer, minske sjansen for
eventuelle misforståelser og legge grunnlaget for et godt samarbeid.

Avtalen består av disse vilkårene, opplysninger du har fått ved bestilling og utfylles av de
lovene som til enhver tid er gjeldende.

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg kontakte meg på
support@spisdegfri.no

Ved kjøp av produktet/tjenesten bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer disse
vilkårene.

2. Avtalens parter
Selger er Spis deg fri AS, Wilhelm Færdens vei 4A, 0361 Oslo, support@spisdegfri.no,
(heretter kalt selger).

Kjøper er den som foretar bestillingen (heretter kalt kjøper).

3. Selve produktet
Formålet med dette produktet er at du skal bli kvalifisert til å bli personlig veileder for
andre, som ønsker å følge Spis deg fri-metoden. I løpet av skoleåret vil du selv motta
veiledning og få muligheten til å veilede andre i gruppesammenheng.



Vi undersøker også ulike fallgruver vi som veiledere kan støte på, og du vil lære teknikker for
å håndtere og ivareta din egen tilfriskningsprosess gjennom arbeidet. Grensesetting, klar og
tydelig kommunikasjon og forventningsavklaring vil være en viktig del av dette arbeidet.

Skoleåret vil være en kombinasjon av digitale og fysiske møter. Vi møtes 10 ganger i løpet
av året. 8 av samlingene vil være digitale (via Zoom), mens 2 samlinger vil være fysiske
sammenkomster i Oslo og omegn.

For å bli sertifisert som personlig veileder kreves det minst 80 prosent oppmøte.
Deltakelse på den fysiske samlingen i Oslo i juni er obligatorisk. Dato blir kunngjort tidlig på
året.

Som deltaker er det ditt ansvar å sette deg inn i kursmaterialet og sørge for at du til enhver
tid er oppdatert. Oversikt over tidligere og kommende sammenkomster, samt opptak av
digitale møter, vil bli samlet og gjort tilgjengelig for alle deltakerne i en lukket
Facebook-gruppe.

Alt innhold som deles, både av oss som kursleverandører og de øvrige
kursdeltakerne, skal ansees som konfidensielt.

Alle tilganger blir tildelt til kjøpers oppgitte e-postadresse, med mindre annet er ønskelig.

Produktet du nå får tilgang på, er en BETA-versjon. Ettersom det er første gang
produktet leveres, innebærer det at kursinnhold, fremgangsmåter og oppsett vil varieres og
endres fortløpende, basert på våre vurderinger av hva som fungerer best og gir best
resultater for kursgruppen.

Som del av programmet har kjøper fri tilgang til grunnkurset Spis deg fri, og deretter
medlemsgruppen FRIERE. Tilgangen opphører når programmet avsluttes.

Om kjøper er et eksisterende medlem vil betaling for medlemskapet i FRIERE bli satt på
pause ved oppstart av skoleåret og automatisk gjenopptas når skoleåret er over.

4. Ansvar

Selger forplikter seg til å levere innhold og oppfølging som beskrevet i punkt 3.

For at utbyttet ditt skal bli som forventet, har også du som kunde et ansvar. Dette innebærer
å sette seg inn i, gjøre det en kan for å forstå, tilpasse til egen hverdag og implementere det
som læres. Det forventes at kjøper deltar aktivt i programmet for å oppnå resultater.
Du forplikter deg også til å følge retningslinjene i Facebookgruppen til Spis deg fri, og
vilkårene i denne avtalen.

Kjøper forstår at selger eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for at kursdeltaker er
garantert jobb som personlig veileder, ei heller er garantert ansettelse hos Spis deg fri i



fremtiden. Selger forplikter seg til å levere informasjon om, og hjelp til, hvordan du setter
sammen en lanseringsstrategi for å lykkes som personlig veileder. I løpet av skoleåret vil du
også få tilgang på praktiske verktøy og effektive strategier som bidrar til å nå dette målet.

All kommunikasjon skjer på e-post og i den lukkede FB-gruppen. Henvendelser vil besvares
innen 48 timer på virkedager.

5. Betaling, Angrerett og Garanti

Pris er kr 30.000,- pr år for 8 digitale samlinger i Zoom + 2 fysiske samlinger i Oslo og
omegn i løpet av 2023. Kursdeltakere har i tillegg tilgang på grunnkurset Spis deg fri og
medlemsgruppen FRIERE, hvor det gis generell oppfølging om metoden.

Betaling skjer enten forskuddsvis eller som nedbetaling over 12 måneder mot et tillegg på 20
prosent = 12 månedlige trekk à 3000,-

Første betaling skjer innen oppstart 01.01.23.

Ettersom antall kursplasser er begrenset og produktet inneholder fysiske samlinger, er det
ikke angrerett på denne bestillingen.

6. Betingelser for bruk
Programmet i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke programmet,
materialet eller deler av produktet på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som
ikke er godkjent av firmaet.

Allmenn tilgjengelig informasjon, står kjøper fritt til å dele videre.

Programmet er til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele noe av innholdet med andre.

7. Konfidensialitet
Deltagelse i programmet medfører at du vil kunne få informasjon om Spis deg fri AS, andres
bedrifter, eller personlige forhold. Dette er strengt forbudt å dele videre og du har
taushetsplikt om dette.

Du har ikke taushetsplikt når det gjelder dine personlige erfaringer og resultater.



8. Utsettelse og Avlysning
Firmaet forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av årsaker
som er utenfor vår kontroll, og som ikke kunne forutsees. Ved avlysning fra firmaets side vil
kursdeltakeren få refundert avgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltagelse
på et senere tidspunkt.

Kursdeltakere som ikke fullfører skoleåret, vil ikke motta sertifisering.

9. Avslutning av avtalen
Firmaet kan, dersom det viser seg at kundeforholdet ikke er hensiktsmessig, ved brudd på
vilkår, manglende betaling eller brudd på andre bestemmelser nevnt i disse vilkårene
avslutte denne avtalen på eget initiativ. Dette innebærer utestengelse fra programmet og fra
tilhørende kursgrupper og medlemskap.

Det vil foretas en konkret vurdering på om kursavgift skal refunderes i slikt tilfelle.

Kjøper har ikke adgang til å avslutte avtalen på annet vis enn nevnt under “Angrerett og
Garanti”.

10. Endringer
Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår
nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet.

Endringer i vilkårene gjelder bare for program som er påbegynt etter at den endrede
versjonen er lagt ut på vår nettside.

11. Konfliktløsning
Vi er opptatt av at våre kunder er fornøyd med de tjenestene og programmene vi leverer.
Om du som kunde av noen grunn er misfornøyd, ber vi om at vi underrettes så snart som
mulig.

Disse vilkårene og alle spørsmål vedrørende programmet reguleres av norsk rett.

Enhver tvist vedrørende vilkårene eller brudd på vilkårene, oppsigelse eller ugyldighet av
vilkårene eller andre spørsmål knyttet til programmet, forplikter partene seg til å forsøke å
løse på laveste mulige nivå mellom seg. Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger



mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til
forliksrådet eller retten ved Oslo tingrett.

12. Signatur
Denne avtalen finnes i to eksemplarer, ett til hver av partene.

Sted/dato:

_______________________________
Kundens signatur

Sted/dato:
Oslo, 20.12.22

____________________________
Spis deg fri AS
v/ Irina Lee


