
  

Avtale om leveranse av Nordeca Insight for SuperOffice 
 
 
1 Tjeneste- og leveransebeskrivelse 
Avtalen omfatter leveransen av tjenesten Nordeca Insight for SuperOffice, som er en analyse- og innsiktstjeneste, heretter definert som «Tjenesten»..  
 
Plattformer: Tjenesten er tilgjengelig på PC, Mac og nettbrett. For PC støttes nettleserne Chrome, FireFox samt MS Internet Explorer 11 og nyere. For iOS og 
Android enheter støttes nyere Firefox og Chrome. Tjenesten krever tilgang til Internett.  
 
Bruk av markedsdata i Tjenesten: Kundens bruk av markedsdata i Tjenesten skal skje i samsvar med gjeldende lover, retningslinjer og forskrifter. Dette gjelder 
blant annet, dog ikke begrenset til, Personopplysningsloven, Personopplysningsforskriften, Markedsføringsloven, Offentlighetsloven og andre gjeldende lover og 
forskrifter. 
 
Bruk av Kundens data i Tjenesten: Kundens egne data kan fritt benyttes i Tjenesten og er tilgjengelige for uttrekk (for Kunde). Bare Kunden har eierrett til disse 
dataene, og Leverandøren plikter å behandle dataene konfidensielt. Når avtalen opphører kan Kunden kreve å få utlevert egne data og at de samme dataene blir 
slettet hos Leverandøren innen 1 uke fra Avtalens sluttdato. Kunden er selv ansvarlig for Kundens egne data og konsekvensene av å benytte disse i Tjenesten 
samt for måten dataene benyttes. For det tilfellet at Leverandøren skulle motta krav som følge av Kundens data som er benyttet i Tjenesten, skal Kunden holde 
Leverandøren skadesløs.  

2 Prisregulering og betalingsvilkår 
Basislisens og brukerlisenser til Nordeca Insght for SuperOffice faktureres kvartalsvis forskuddsvis fra det tidspunkt Kunden får brukertilgang.  
Fakturaen forfaller til betaling fjorten (14) virkedager etter fakturadato. Uavhengig av eventuelt øvrige rettsmidler Leverandøren måtte ha, ved forsinket 
betaling belastes Kunden morarenter i henhold til de regler som følger av Lov om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven).  
Lisenspriser justeres, uten forutgående varsel, ved hvert årsskifte basert på gjeldende konsumprisindeks for det landet Tjenesten leveres.  
Eventuelle øvrige prisendringer skal dokumenteres og varsles med tre (3) måneders forutgående skriftlig varsel. 
 
Alle priser i NOK eks. mva. MVA vil tillegges på fakturaen i henhold til gjeldende regelverk.  

3 Endringer i Avtalen 
Alle forespørsler om endringer eller tillegg til Avtalen fra Kunde skal skje skriftlig til SuperOffice@nordeca.com. Tilsvarende skal informasjon om endringer eller 
tillegg til avtalen fra Leverandør meldes Kunde skriftlig. Endringer eller tillegg til Avtalen er gyldige kun når de er akseptert av begge Parter.   
 

4 Ansvar 
Kundens ansvar 
Kunden er ansvarlig for å sikre at brukerlisenser og påloggingsinformasjon ikke kommer på avveie, blir distribuert eller blir misbrukt av andre enn brukerlisensene 
er tilrettelagt for. 
 
Ved enhver benyttelse av Tjenesten, ved eventuell uttrekk og all videre bruk av markedsdata fra Tjenesten betraktes Kunden som selvstendig 
behandlingsansvarlig for disse dataene. Ved bruk av Tjenesten og ved videre bruk av markedsdata må Kunden forholde seg til Personopplysningsloven, 
Personopplysningsforskriften, Markedsføringsloven, Offentlighetsloven og andre gjeldende lover og forskrifter i det land Tjenesten benyttes. Dette gjelder også 
eventuelle bruksbetingelser Leverandøren har med underleverandører av markedsdata. Videre innebærer det at Kunden må ha tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet, herunder krav til sikringstiltak for å ivareta krav om beskyttelse av eventuelle personopplysninger. Kunden har ansvar for å sikre at 
opplysninger ikke kommer på avveie eller benyttes til andre formål som strider med gjeldende lover og forskrifter i det geografiske landet Tjenesten omfatter.  
 
Kundens egne data kan fritt disponeres i Tjenesten, og dette skjer på Kundens ansvar og det er Kundens ansvar å sikre at disse dataene ikke kommer på avveie 
og sikre at gjeldende lover og forskrifter følges ved behandlingen av også disse dataene. 
 
Leverandørens ansvar 
Ved behandling av markedsdata plikter Leverandøren å forholde seg til gjeldende lover og forskrifter i det land markedsdataene omfatter. Leverandøren plikter 
å følge eventuelle bruksbetingelser Leverandøren har med underleverandører av markedsdata. Leverandøren plikter å vise til kildehenvisninger ved bruk av 
markedsdata i Tjenesten. Ved eventuell eksport og videre bruk av markedsdata plikter Leverandøren på forespørsel å fremvise eventuelle bruksbetingelser fra 
underleverandører. 
 
Leverandøren plikter å behandle Kundens data konfidensielt og til enhver tid sørge for å opprettholde tilfredsstillende informasjonssikkerhet knyttet til dataene.  
Om Avtalen opphører plikter Leverandøren å utlevere og/eller slette Kundens data innen en (1) uke fra avtalens sluttdato dersom Kunden krever dette.  
 
Leverandøren har intet ansvar overfor Kunden for følgeskader som skyldes bruk av Tjenesten. 

5 Konfidensialitet 
Partene, samt Partenes ansatte skal behandle alle opplysninger, skriftlige så vel som muntlige, diagrammer, data, modeller, metoder mv. som Partene mottar 
eller selv utarbeider i forbindelse med Avtalen som strengt konfidensiell informasjon. 
 
Unntatt er informasjon som da den ble gitt: 

i) var offentlig kjent eller senere blir offentlig kjent uten at dette skyldes den mottakende Parten, eller 
j) allerede var kjent for den mottakende Parten som et resultat av egen forretningsvirksomhet eller andre aktiviteter, eller 
k) var rettmessig innhentet av den mottakende Parten fra andre kilder uten at det var lagt restriksjoner på denne med hensyn til hemmeligholdelse 

eller bruk. 
 
Slik hemmeligholdelse skal gjelde for en periode av fem (5) år fra det tidspunkt Kunden aksepterer vilkårene og tiltrer avtale om leveranse av Nordeca insight for 
SuperOffice, dog også i fem (5) år etter avslutning av Partenes samarbeid. 
 
Hver Part plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiale og opplysninger ikke blir gjort kjent for andre i strid med denne bestemmelsen.  
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6 Immaterielle Rettigheter og rett til bruk av software  
Alle immaterielle rettigheter, herunder, men ikke begrenset til, alle patenter, rett til oppfinnelser, eiendomsrettigheter, patentrettigheter, rett til bruk, 
bruksmønstre, copyright/opphavsrett og beslektede rettigheter, varemerker, servicemerker, forretninger, rettigheter til goodwill, designrettigheter, rettigheter 
til computer software, software lisenser, database rettigheter, rettigheter til topografi, moralske rettigheter, rettigheter til konfidensiell informasjon (inkludert 
know-how og forretningshemmeligheter) og enhver annen immateriell rettighet, både registrerte og uregistrerte, og inkludert samtlige applikasjoner for og 
fornyelser og utvidelser av slike rettigheter, og alle liknende eller tilsvarende rettigheter eller former for vern i ethvert sted i verden, i eller som oppstår i 
forbindelse med de tjenester og leveranser som gjøres under Avtalen (de “Immaterielle Rettigheter”) tilhører og skal under enhver omstendighet fortsette å 
tilhøre Leverandøren.  
Kunden skal ikke benytte Tjenesten på en måte som strider mot denne Avtalen og/eller lov og forskrift.  
For software gjelder også følgende: (a) intet som fremgår av disse standardvilkårene eller noe annet som måtte følge av Avtalen skal forstås som en overdragelse 
av Immaterielle Rettigheter i hverken Tjenesten, software eller brukermanualene; og (b) Kunden skal være underlagt de rettigheter og begrensninger som er 
pålagt av eieren av de Immaterielle Rettighetene i softwaren og brukermanualene, og Kunden skal overholde samtlige lisensavtaler, vilkårene for bruk og de 
registreringskrav som gjelder for bruken av disse.   
Kunden har ikke under noen omstendigheter rett til å distribuere, videre lisensiere eller på annen måte overføre sine rettigheter under Avtalen til andre.  
Leverandøren forbeholder seg retten til, på et hvilket som helst tidspunkt å endre og oppdatere deler av Tjenesten. Leverandøren vil varsle Kunden om endringer 
dersom endringene anses å være av vesentlig betydning.  
Dette pkt 6 skal gjelde også etter Avtalens opphør.  

7 Mislighold og heving 
Dersom en Part får kjennskap til mislighold må Parten umiddelbart meddele dette skriftlig til den annen Part og dokumentere misligholdet. Parten må samtidig 
varsle om at Avtalen vil bli hevet dersom forholdet ikke er rettet innen tretti (30) virkedager. Hver av Partene kan heve Avtalen dersom den annen Part 
misligholder sine forpliktelser, og forholdet ikke er rettet innen fristen.  
Dersom en Part stanser sine betalinger, dersom det åpnes konkurs eller forhandling om tvangsakkord hos Parten, eller dersom Partens økonomiske forhold for 
øvrig viser seg å være slik at Parten må antas å være ute av stand til å oppfylle Avtalen, kan den annen Part heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.  
Ved mislighold som skyldes Leverandøren og forhold som ligger innenfor Leverandørens kontroll kan Kunden kreve å få erstattet dokumenterte, direkte 
økonomiske tap begrenset til Kundens faktiske innbetalinger fra tidspunktet misligholdet oppsto.  
Ved mislighold som skyldes Kunden kan Leverandøren kreve å få erstattet dokumentert og direkte økonomiske tap som følge av Kundens mislighold. Ved heving 
av Avtalen som skyldes Kunden, skal Kunden holde Leverandøren skadesløs for de forpliktelser overfor tredjemann som Leverandøren har påtatt seg, på det 
tidspunkt Avtalen opphører.  
Indirekte tap kan ikke kreves erstattet av noen av Partene. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til, Kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet 
driftsavbrudd, tap av data, avsavnstap og krav fra tredjepart (med unntak av det som følger av dette pkt 6).  
Ansvarsbegrensningene ovenfor gjelder ikke dersom misligholdende Part har utvist grov uaktsomhet eller forsett.  
Ved heving/terminering av Avtalen vil Kunden ikke lenger ha tilgang til Tjenesten med hele dens innhold. Leverandøren vil da slette Kundens konto. Leverandøren 
kan ikke under noen omstendigheter bli ansvarlig overfor Kunden eller tredjemenn for terminering av Tjenesten, ei heller for sletting av dens innhold etter 
opphør av Avtalen. Leverandøren er ikke under noen omstendigheter ansvarlig overfor Kunden eller tredjemenn for Kundens bruk av Tjenesten.  

8 Force majeure 
Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor Partenes kontroll og umuliggjør oppfyllelse av plikter etter Avtalen, og som etter vanlige 
avtalerettslige regler må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette uten ugrunnet opphold. 
Den rammede Parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen Parts motytelser suspenderes i samme tidsrom. 
Motparten kan ved force majeure bare gå fra Avtalen med den rammede Parts samtykke eller dersom situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn tjue 
(20) virkedager, regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med femten (15) virkedagers varsel. 

9 Regulatoriske forhold 
Dersom en domstol eller annen kompetent myndighet kommer frem til at en bestemmelse (eller deler av en bestemmelse) i Avtalen er ugyldig, ulovlig eller 
ugjennomførbar, så skal den bestemmelsen (eller den delen av bestemmelsen) så langt som fordret anses slettet og øvrige deler av Avtalen skal ikke påvirkes av 
dette. Dersom en ugyldig, ulovlig eller ugjennomførbar bestemmelse i Avtalen ville bli gyldig, lovlig eller gjennomførbar dersom kun deler av bestemmelsen ble 
slettet, skal bestemmelsen fortsette å gjelde med minst mulig endring for å igjen gjøre den gyldig, lovlig og gjennomførbar.  

10 Overdragelse av Avtalen 
Leverandøren har til enhver tid rett til å overdra, delegere eller på annen måte overføre og til å sette bort hele eller deler av sine rettigheter og forpliktelser 
under Avtalen til tredjemann. Kunden har ikke rett til å overdra eller på en hvilken som helst måte overføre hele eller deler av Avtalen til tredjemann uten 
Leverandørens skriftlige samtykke.   

11 Rettsvalg og tvisteløsning 
Avtalen og spørsmål i tilknytning til denne skal reguleres av norsk rett. Tvister som springer ut av Avtalen skal fortrinnsvis løses gjennom forhandlinger. 
Forhandlinger skal innledes snarest mulig og senest to (2) uker etter at det er fremsatt skriftlig krav om at forhandlinger skal avholdes av en Part ovenfor den 
annen Part. Dersom Partene ikke kommer til enighet gjennom forhandlinger innen tre (3) uker fra forhandlingene ble innledet, skal tvisten avgjøres ved de 
ordinære domstoler. Partene vedtar Asker og Bærum tingrett som rett verneting.  

12 Varighet og oppsigelse 
Avtalen gjelder fra det tidspunkt kunde aksepterer vilkårene og tiltrer avtale om leveranse av Nordeca Insight for SuperOffice og gjelder for en periode på tre (3) 
måneder. Ved utløp av en avtaleperiode fornyes Avtalen for en ny periode på tre (3) måneder om gangen med mindre den skriftlig sies opp av en av Partene 
innen utløpet av en periode. Ønsker ikke Kunden å fortsette avtalene etter den første 3 mnd perioden må oppsigelser skje 1 (en) måned før utløp av denne 
perioden, 
 
Kunden har til enhver tid under avtaleperioden muligheten til å kjøpe nye brukerlisenser. Brukerlisensene er personlige. Oppsigelsestid for brukerlisenser følger 
avtalens ordinære  vilkår. 


