
 
 
 

Vilkår for tjenesten  
 
 
Vilkår for NAF Sykkelregister 
 
1. Innledning 
Disse vilkårene gjelder for bruken av NAF Sykkelregister enten du er gjest 
eller har NAF Sykkelmedlemskap (felles omtalt som «brukere»). 
 
2. Om NAF Sykkelregister 
NAF Sykkelregister er en database som gir politiet, forsikringsselskapene 
og andre brukere tilgang til de registrerte dataene. Registeret skal 
muliggjøre unik identifikasjon av den enkelte registrerte eier. Brukere er 
sykkeleier, publikum, politi, forsikringsselskap, tollvesen og hittegodsfirma. 
 
NAF Sykkelregister har FG-godkjenning, noe som betyr at det er godkjent 
av KIWA som et forsikringsgodkjent sykkelregister og oppfyller alle krav i 
forbindelse med denne sertifiseringen. 
 
3. Registrering av sykkel i NAF Sykkelregister 
NAF Sykkelregister er en integrert del av NAF Sykkelmedlemskap. Ved 
kjøp av NAF Sykkelmedlemskap får du anledning til å registrere 
informasjon om din sykkel i NAF Sykkelregister. Opplysningene som oppgis 
i innmeldingsprosessen anses som bekreftet eierinformasjon. NAF 
Sykkelregister har ikke ansvar for eventuell feilaktig informasjon oppgitt av 
brukerne. 
 
4. Bruk av registeret 
Mulig kjøper av brukt sykkel kan gjøre oppslag på et gitt rammenummer 
eller ID-nummer i registeret. Det opplyses kun om tilhørende sykkels status 
(f.eks stjålet), det kan ikke gjøres oppslag på eiernavn for å finne hvilke 
sykler en eier har. Forsikringsselskapene kan søke på id-nummer fra oblat 
og på rammenummer. Annen eierinformasjon kan evt. bekreftes/deles ved 
henvendelse til NAF Sykkelregister. Når erstatningen er utbetalt, er den 
stjålne sykkelen forsikringsselskapets rettmessige eiendom. 
Forsikringsselskapet kan da registrere seg selv som rettmessig eier og gi 
aktuell sykkel status som stjålet. Nye eieropplysninger kontrolleres og 
godkjennes av NAF Sykkelregister.  
 
Politiet kan søke på id-nummer og på rammenummer. Annen 
eierinformasjon kan evt. bekreftes/deles ved henvendelse til NAF 



Sykkelregister. Politiet kan endre status for eksempel når en sykkeleier 
melder tap eller tyveri av sykkel. Politiet har tilgang til dataene i registeret til 
bruk ved stoppkontroller, ved kontroll av parkerte eller hensatte sykler, ved 
kontroll av brukers rettmessige disposisjonsrett til sykkelen mv. 
Hittegodskontorene kan søke på id-nummer og på rammenummer. Annen 
eierinformasjon kan evt. bekreftes/deles ved henvendelse til NAF 
Sykkelregister. Hittegodskontorene kan endre status for eksempel når en 
sykkeleier melder tap eller tyveri av sykkel. Hittegodskontorenes bruk 
forutsetter oppslagsavtale som definert i FG: 1000-2 punkt 4.5. 
 
5. Ansvar 
NAF Sykkelregister kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skade av noen art 
som skyldes omstendigheter utenfor NAF Sykkelregister sin kontroll, slik 
som feilinformasjon og ufullstendigheter som skyldes brukerne av NAF 
Sykkelregister, eller tekniske feil og midlertidig nedetid på nettstedet. 
Enhver beslutning brukeren tar på basis av opplysningene skjer på eget 
ansvar. 
 
6. Immaterielle rettigheter 
NAF Sykkelregister eies og forvaltes av Norges Automobil-Forbund. 
Misbruk vil bli forfulgt rettslig. 
 
 
 
 
Vilkår for NAF Sykkelmedlemskap 
 
 
1. Hvem medlemskapet gjelder for 
 

a. Medlemskapet og tilhørende fordeler er personlig og til privat bruk. 
b. Personer under 15 år må ha foresattes godkjennelse. 
c. Overføring av et medlemskap fra en person til en annen er 

begrenset til: 
 
- Ved dødsfall kan gjenlevende ektefelle eller samboer overta 

medlemskapet kostnadsfritt frem til neste forfall. 
- Mellom ektefeller og samboere dersom det foreligger skriftlig 

fullmakt fra den som er medlem. 
 

d. Navneendring skal skje skriftlig. 
 
 



 
2. Gyldighet og kontingent 
 
 
Ved innmelding er medlemskapet gyldig fra betalingsdato og gjelder for ett 
år. Medlemskapet er løpende og fornyes automatisk hvert år. Varsel om 
nytt trekk sendes ut i god tid før forfall. Når kontingenten betales innen 
forfall løper medlemskapet videre med tilhørende fordeler. 
 
Før kontingenten er betalt kan man ikke gjøre krav på tjenester eller 
fordeler levert av NAF eller NAFs samarbeidspartnere. Innbetalt kontingent 
regnes som forfalt og refunderes ikke. Dog refunderes normalt kontingent 
inntil 1 måned etter betalingsdato ved dødsfall eller alvorlig sykdom. 
 
 
 
3. Kommunikasjon 
 
Ved innmelding eller ved registrering av nytt kundeforhold, vil du bli bedt om 
å velge i hvilke kanaler du foretrekker å motta kommunikasjon fra NAF. 
SMS eller e-post.  
 
Dukan når som helst endre dine preferanser på sykkel.naf.no eller ved å ta 
kontakt med kundeservice på e-post post@nafsykkel.no. 
 
Ved utsendelse av viktig informasjon som gjelder administrasjon av ditt 
medlemskap forbeholder vi oss retten til å benytte den kanalen som er mest 
hensiktsmessig. 
 
 
4. Hva inkluderer medlemskapet 
 
Medlemskapet inkluderer tilgang til NAF sykkelregister og registrering av 
det antall sykler som er oppgitt i ditt medlemskap. Et utvidet antall sykler 
kan kjøpes som et tillegg til de 4 syklene som er inkludert.  
 
Medlemskapet gir også tilgang til å kjøpe øvrige tjenester rettet mot sykkel 
som f.eks veihjelp og forsikring for sykkel. Disse tjenestene har egne priser 
og vilkår, og må aktivt kjøpes av medlemmet. Tjenestene kjøpes eller 
bookes via innlogget nettside.  
 
Det kreves gyldig ordinært NAF-medlemskap for å ha rettigheter til å 
stemme og/eller delta i organisasjonsarbeidet til NAF. 
 


