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Peder Ås skal kjøpe seg et nytt hoverboard ("svevebrett") og har etter lengre tids 
undersøkelser kommet over butikken Holm Hoverboard KS. Han avlegger derfor 
butikken et besøk og forhører seg om de forskjellige modellene.  Han fatter 
interesse for to forskjellige modeller fra Tsjøkk, Nårris II og Nårris Ranger, til 
henholdsvis 3450,- og 2600,- kroner. Han bestemmer seg for å tenke litt på saken 
og drar hjem. Den følgende uken utveksler han e-poster med butikken om 
brettene. Han spør spesifikt om brettene kan rulle bakover, noe butikken bekrefter 
at Nårris II kan. Til dette svarer han Ås at "Dette avgjør saken; jeg tar en Nårris II". 
Butikken sier at om han leverer inn sitt gamle brett får han 500,- kroner i avslag, 
noe Ås er interessert i. Brettet Nårris II må bestilles fra utlandet og de blir enige om 
at han skal komme og kjøpe det om en måned.  
 
Tre uker etter kjøpet opplever Ås at brettet tidvis ikke akselererer skikkelig når det 
skal. Han klager derfor til butikken. Han ønsker helst et nytt brett, men kan også få 
igjen pengene sine om det er enklest. Butikken sier at de må undersøke brettet og 
vil forsøke å reparere det. Etter om lag en måned med undersøkelser får Ås opplyst 
at det var et problem med et kretskort i brettet, men at dette er nå fikset.  
 
To uker senere opplever Ås at brettet akselererer ujevnt og klager på nytt. Brettet 
blir nå sendt til produsenten i Sør-Korea for undersøkelse. Dette tar to og en halv 
måned. Det blir oppdaget en ny feil - feil på en battericelle. Hele batteripakken 
byttes derfor.  
To dager etter å ha hentet brettet hos Holm Hoverboard KS oppdager Ås at det 
fortsatt er problemer med akselerasjon. Nå krever han å få heve kjøpet, noe 
butikken nekter.  
Holm Hoverboard KS sier at de har krav på flere utbedringsforsøk da problemene 
hadde forskjellig årsak. Særlig det at brettet er en dyr toppmodell og en 
bestillingsvare gir dem i alle tilfeller rett på flere utbedringsforsøk.  
 
I ytterste tilfelle mener Holm Hoverboard KS at de har krav på omlevere før en 
eventuell heving skulle bli aktuell. Nårris II er ikke i produksjon lenger, men de kan 
tilby et Nårris III som er nyere versjon av samme modell med flere funksjoner.  
Avslutningsvis påpeker de at brettet Ås byttet inn har vist seg å ha vannskader og 
inntrengning av gjørme. Det gjør at brettet ikke fungerer som det skal. De krever 
derfor dette kjøpet hevet.  
 
Ås sier han vil heve kjøpet da feil er feil og han, praktisk talt, har vært uten 
hoverboard i et halvt år. Han har heller aldri vært tilbudt en erstatningsvare i 
tidsrommet brettet har vært til reparasjon. Han måtte derfor kjøpe et busskort, med 
de kostnadene dette medfører.  
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Omlevering til Nårris III er ikke aktuelt for ham da dette ikke kan rulle bakover, 
noe som for ham er av stor betydning.  
 
Hva angår innbyttebrettet så har han aldri garantert for dets funksjon. At det var 
kjørt i regnvann og gjørme kunne de lett ha avdekket når de tok dette inn. Dette er 
uansett ikke unormal bruk.  
 
Ås krever å få heve kjøpet og få kjøpesummen tilbake. Dette inkluderer verdien av 
innbyttebrettet. I tillegg kreves det erstatning for utgifter til buss. 
Holm Hoverboard KS bemerker at de er innenfor de første seks månedene etter 
kjøpet og det påligger derfor Ås å sannsynliggjøre at innbyttebrettet ikke har en 
mangel. De mener utgifter til buss ikke er noe de svarer for. Ås har uansett aldri 
spurt om å få låne et brett hos dem når hans var til reparasjon. 
 
 
 
 
 

 


