
VILLKOR FÖR INTRÄDE TILL VIRTUAL REALITY PLAY HALL ("VR SHOW") 

Detta är den fullständiga texten av villkoren för tillträde till VR-showen. Vänligen läs dessa 
villkor noggrant och bekräfta att du accepterar dessa villkor och att du samtycker till att följa 
dem genom din underskrift i slutet av detta dokument. 

1 Begrepp och definitioner 

1.1 VR-showen drivs av företaget DIVR Sweden AB, org,nr 559361-7557 (härefter benämnt 
"Bolaget"). 

1.2 ”VR-show” är en virtuell verklighets- och simuleringsbaserad lekhall eller show som låter 
spelarna kommunicera med den virtuella miljön. Aktiviteter inkluderar höjdförändringar, 
beröring av strukturer och föremål och uppfattning av vibrationer, lufttryck, kyla och värme, 
fuktighet och simulerade vätskor och lukter i en virtuell miljö. 

1.3 ”Spelare” är varje individ som kommer in i VR-lekhallen/showen. 

2 Plats för VR Show 

2.1 VR-Show finns på följande adress: Westfileld Mall of Scandinavia, Stjärntorget 13 C, 169 79, 
Solna, Sweden. 

3 Regler för VR Show 

3.1 Bolaget varnar för att VR-Showen inte är lämpligt för alla och specifikt ska inte personer med 
vissa tillstånd eller vissa sjukdomar (inklusive medvetandeförlust, synstörningar, huvudvärk, 
försämrad balans, desorientering, högt blodtryck eller vissa rörelsenedsättningar). Dessa 
personer kan inte vistas i VR-Showen.  

3.2 Under besöket på VR-Showen kan vissa Spelare uppleva förlust av balans, huvudvärk, smärta 
i rörelseapparaten, svindel, problem orsakade av luftström, dimma eller dofter och i 
undantagsfall epilepsiliknande symtom, både under och efter vistelsen i VR-show. 

3.3 Personer som är påverkade av alkohol eller narkotika är inte tillåtna att delta i VR-Show. 

3.4 Rökning inne i VR-Showen är förbjuden. Det är förbjudet att ta bilder och/eller audiovisuella 
inspelningar i VR-Showen, förutom på platser som specifikt reserverats för detta ändamål av 
Bolaget. 

3.5 Spelarna uppmanas att ha sina entrébiljetter tillgängliga för kontroll som utförs av Bolagets 
personal. Entrébiljetterna är personliga och kan inte överlåtas till annan person 

3.6 De spelare som har bokat sin vistelse i VR-Showen i förväg bör vara på plats minst 10 minuter 
före planerat tillträde annars kan bokningen gå förlorad. 

3.7 Betalningar för entrébiljetter till VR-Showen är ej återbetalningsbara. En biljett kan endast 
bytas ut eller återbetalas efter eget gottfinnande av Bolaget. 

4 Varning 

4.1 Bolaget varnar spelarna för att en vistelse i VR-showen kanske inte är lämplig av hälsoskäl för: 

(i) Personer som lider av högt blodtryck, hjärtsjukdomar, ryggradssmärta, epilepsi 
eller någon funktionsnedsättning av sinnena (lukt, syn, hörsel, känsel eller tal), 

(ii) Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller funktionshinder, 



(iii) Personer som är blinda eller har försämrad syn, 

(iv) Personer med överkänslighet för lukter, höga ljud eller blinkande ljus, 

(v) Gravida och ammande kvinnor, 

(vi) Personer som lider av luftvägssjukdomar eller allergier, 

(vii) Personer som är påverkade av alkohol eller narkotika, 

(viii) Personer med balanssvårigheter, 

(ix) Personer under 7 år, 

(x) Ingen ska vistas i VR-showen i mer än 30 minuter i följd. 

 

4.2 Bolaget ansvarar inte för skador orsakade av force majeure, såsom naturkatastrofer, 
katastrofer, fel på det allmänna telenätet, krig eller terroristattacker eller strömavbrott eller 
serverfel etc. som orsakar tjänstavbrott. 

4.3 Bolaget ska inte hållas ansvarigt för enskilda Spelares beteende och deras sätt att använda 
VR-Showen, särskilt om de inte följer dessa Villkor eller tillämplig lagstiftning, och inte heller för 
skada eller förlust som orsakats av sådant handlande. 

5 Laglig vårdnadshavares samtycke med inträde för spelare under 18 år 

5.1 I fallet med inträde i VR-shower av För att minderåriga Spelare (personer under 18 år) som 
ännu inte uppnått full rättskapacitet, ska ha rätt att delta i VR-Shower måste samtycke med 
dessa villkor beviljas av deras lagliga vårdnadshavare (förälder) som härmed samtycker till att 
den minderåriga Spelaren får delta i VR-Showen i enlighet med dessa Villkor samt att 
säkerställa den minderåriga Spelaren följer dessa villkor för tillträde till VR-showen.  

6 Personuppgiftsskydd 

6.1 Spelarna bekräftar att de tagit del av information angående hur Bolaget, som 
personuppgiftsansvarig, behandlar spelarens personuppgifter i syfte att: 

(i) tillhandahållande av sina tjänster baserat på prestation enligt avtalet som följer 
av dessa villkor; 

(ii) skydda Bolagets egendom och tredje parts egendom och hälsa genom att 
använda CCTV-kameror i VR-show, på grundval av legitima intressen som 
eftersträvas av Bolaget eller av en tredje part; 

(iii)  

(iv) ta itu med produkt- och tjänsteerbjudanden, inkl. skräddarsydda erbjudanden, 
på grundval av Bolagets rättsliga intresse. 

6.2 För mer information om behandling av dina personuppgifter, inklusive alternativ för att välja 
bort, se våra principer för skydd av personuppgifter [LÄNK]. 

7 Bekräftelse 

7.1 Du deltar i VR-Showen på egen risk och bekräftar härmed att du noggrant har läst dessa 
Villkor och att du har fått ställa frågor relaterade till VR-Showen. 



7.2 Din signatur nedan betyder att du uttryckligen accepterar alla risker som är förknippade med 
vistelse i VR-Showen och att du avstår från ersättning för eventuell skada eller förlust som du 
lidit i samband med din vistelse i VR-showen, i den utsträckning sådan avstående rättsligen 
kan göras. 

7.3 Du är medveten om att objekten i den virtuella verkligheten inte är verkliga. 

7.4 Du bekräftar att du inte känner till något hälsotillstånd som kan medföra att VR-Showen inte är 
lämpligt eller som kan förhindra eller begränsa dig vid deltagandet i VR-showen. 

7.5 Du kommer att följa instruktioner från Bolaget eller desspersonal som har lämnats såväl innan 
som under deltagande i VR-Showen. Bland annat ska du inte springa eller hoppa i VR-

showen.  .  

7.6  

7.7 Om Bolaget misstänker bedrägligt, oärligt eller störandebeteende från Spelare kan den eller 
de misstänkta Spelarna uteslutas från VR-Showen utan kompensation.  
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