STANDARD LEVERINGSVILKÅR FOR
www.BT360.no
Disse vilkårene regulerer bruken av internettjenesten BT360.no, inkludert både direkte bruk
på nett og bruk av dokumenter og verktøy som lastes ned fra tjenesten. Alle opphavsretter til
innholdet på BT360.no innehas eller forvaltes av Nettopp Media AS, og innholdet er beskyttet
av opphavsretts-, åndsverks- og databaselovgiving og internasjonale avtaler.
En KUNDE kan opprette avtale om en eller flere BRUKERTILGANGER på BT360.no, som
igjen kan ha avtale om ett eller flere ABONNEMENT. Rettigheter som tildeles en
BRUKERTILGANG er personlig og kan ikke videreformidles til andre.
Ved å tegne ABONNEMENT eller på annen måte benytte innhold på BT360.no, aksepterer
og samtykker KUNDEN vilkårene beskrevet nedenunder. Ved inngåelse av bedriftsavtale på
vegne av flere BRUKERE er bedriften å anse som KUNDE, og denne plikter å sørge for at
den enkelte BRUKER blir tilstrekkelig informert om vilkårene i avtalen og arbeide aktivt for
å forhindre brudd på disse.

1. Tjenesten
BT360.no inneholder produkter med ulike ABONNEMENT. Ved inngåelse av
ABONNEMENT er BRUKEREN berettiget til å benytte den delen av tjenestens innhold som
er beskrevet av ABONNEMENTET ved inngåelsestidspunktet, samt senere påfyll innenfor
samme abonnement. Dette betegnes heretter som TJENESTEN.
En BRUKERTILGANG er personlig og gir tilgang til TJENESTEN for den perioden som det
inngås ABONNEMENT for (dokumentert gjennom ordrebekreftelsen). ABONNEMENTET
fornyes automatisk ved utløp av en abonnementsperiode, og med en periode av gangen, inntil
det foreligger en skriftlig oppsigelse. ABONNEMENTET må sies opp minimum 1 måned før
utløp av abonnementsperioden.
Ved avslutning av et ABONNEMENT vil det aktuelle ABONNEMENTET løpe ut den tiden
det er betalt for og deretter avsluttes.
En BRUKER kan inneha flere abonnement.

2. Andre rettigheter og begrensninger
2.1. Nyhetsbrev
Alle registrerte BRUKERE på BT360.no vil automatisk bli knyttet til en distribusjonsliste for
nyhetsbrev (e-post), med mindre BRUKEREN har reservert seg mot dette ved
abonnementsinngåelse eller senere endringer. Nyhetsbrevet sendes til den e-postadresse som
oppgis av BRUKEREN. BRUKEREN kan når som helst slette seg fra denne
distribusjonslisten.

2.2 Bruk av nedlastbart innhold
For den delen av innholdet som kan lastes ned på BRUKERENS egen datamaskin, gjelder
følgende spesielle vilkår:
Det er ikke tillatt å foreta modifikasjon, endring, ombygging, inkorporering, oppstykking,
oversettelse av eller annen avledning basert på TJENESTEN; med unntak av og i den
utstrekning dette er uttrykkelig tillatt etter gjeldende rett innenfor dette forbud. Med avledning
basert på TJENESTEN menes en oversettelse eller omforming hvori TJENESTEN, enkelte
komponenter, helt eller delvis, er anvendt eller inngår.
ABONNEMENT på TJENESTEN gir tilgang på innholdet for eget bruk. Som egen bruk
regnes også det å benytte TJENESTEN til å utarbeide maler og eksempler for egne kunder,
samt å sitere teoristoff innenfor rammene av ordinær lovgiving om opphavsrett. Som egen
bruk regnes også oversendelser av slike resultater som rapporter fra Excel-modeller, pdfutgaver av teoristoff, artikler o.a. Dette inkluderer imidlertid bare utsendelser til enkeltstående
kunder eller andre kontakter, og all form for organisert massedistribusjon av innhold er i strid
med disse leveringsbetingelsene.
Deler av det nedlastbare innholdet har innebygd egne tilgangssystemer for å sikre mot
uautorisert bruk og distribusjon. De begrensninger som måtte følge av dette, som f.eks. krav
til aktivisering av tilgang, begrensede muligheter til å laste ned på fellessystemer,
begrensninger på flere brukere mv., er en del av rammebetingelsene for bruk av
TJENESTEN.

2.3 Videreformidling
Utleie, lån eller leasing av TJENESTEN er ikke tillatt. Dette inkluderer også




å la andre benytte egen BRUKERTILGANG
å legge innhold fra TJENESTEN ut for massedistribusjon som del av egne tjenester
på andre måter å gjøre TJENESTEN tilgjengelig for ikke autoriserte brukere

2.4 Supportytelser og garantier
TJENESTEN leveres "as is" og det er ikke inkludert, supporttjeneste eller faglig rådgivning
knyttet til tjenesten. Fra Nettopp Medias kundesenter vil vi imidlertid så langt det lar seg gjøre
svare på spørsmål knyttet til bruk av BT360.no.



Nettopp Media tilstreber å håndtere forespørsler så raskt det er mulig
Ved feil på TJENESTEN vil dette utbedres så rast det er mulig, men avgrenset til
retting av feilen på TJENESTEN selv, ikke utbedringer hos BRUKEREN

Nettopp Media har et kontinuerlig arbeid for å sikre at TJENESTEN til enhver tid er faglig og
teknisk oppdatert og korrekt. Nettopp Media kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for
eventuelle feil eller mangler og det dette måtte gi av følger for KUNDEN.
TJENESTEN skal i utgangspunktet være kontinuerlig tilgjengelig, men det må påregnes noe
sporadisk vedlikehold og at TJENESTEN kan være utilgjengelig i kortere perioder ved
eventuelle større tekniske endringer eller feilkorreksjoner.

2.5. Heving
Dersom vilkår eller forutsetninger for denne avtalen vesentlig misligholdes, deriblant
manglende betaling, har Nettopp Media rett til å heve denne avtale uaktet andre rettigheter
som måtte tilstå KUNDEN. I så fall er KUNDEN forpliktet til å tilintetgjøre alle kopier av
nedlastede deler av TJENESTEN i sin helhet.
En KUNDE som har opprettet avtale om en eller flere BRUKERTILGANGER er ansvarlig
for at disse BRUKERTILGANGENE ikke misbrukes.

2.6. Flytting av rettigheter
En BRUKERTILGANG er personlig. En KUNDE kan imidlertid:



ved enkeltabonnement: endre fakturaadresse og dermed f.eks. ta med seg sin
BRUKERTILGANG ved skifte av arbeidsplass
ved bedriftsavtale: endre brukerinformasjon som brukernavn, e-post o.a. for en eller
flere av sin BRUKERTILGANGER, slik at BRUKERTILGANGEN i sin helhet
overføres til en annen person i bedriften

Ovenfor Nettopp Media vil alltid KUNDEN slik det er registrert ved ordreinngåelse stå
ansvarlig ovenfor Nettopp Media fram til det måtte foreligge en ny ordre.
KUNDEN er selv ansvarlig for at registrerte opplysninger om BRUKERTILGANGEN(ENE)
er oppdatert.

3. Oppgraderinger
TJENESTEN er under kontinuerlig utvikling og kommer med både utvidelser og
forbedringer. Påfyll med nytt innhold og oppgraderinger av eksisterende innhold legges
fortløpende ut på nett som en del av TJENESTEN. Informasjon sendes ut i form av
nyhetsbrev. Brukeren er selv ansvarlig for å laste ned nye og forbedrede utgaver av
nedlastbart innhold. Eventuell overføring av data fra gammel til ny utgave er brukerens eget
ansvar innenfor de rutiner det legges til rette for fra Nettopp Media.

4. Eiendomsrettigheter
Alle opphavsrettigheter til TJENESTEN innehas eller forvaltes av Nettopp Media. Bruk av
TJENESTEN ut over det som er gitt av denne avtalen kan kun gjøres etter skriftlig avtale med
Nettopp Media.

5. Personopplysninger
For å kunne yte TJENESTEN lagres informasjon i din brukerprofil (navn, telefonnr, e-post,
firmanavn og –adresse, ordrehistorikk, bruksstatistikk). Du kan velge å endre / slette din
profil.

6. Lovvalg
Bakgrunns rett for denne avtale skal være norsk rett.
Sist endret 1.7.2018

