Tjenesteavtale
Ikrafttredelsesdato: 15. oktober 2022
Denne tjenesteavtalen (“Tjenestevilkår eller “Tjenestevilkårene”) regulerer
avtaleforholdet mellom den som bruker Okcloud AS (tidligere benevnt Akotek AS)
(“Selskapet”) sine tjenester (samlet eller individuelt omtalt som “Tjenesten”) eller er
kunde av Okcloud AS (org.nr. 916777078).
Vennligst se de respektive personvernerklæringer for nettsider levert våre kunder og
våre egne nettsider for informasjon om hvordan vi samler inn, lagrer og behandler data.
Selskapet tilbyr tjenester gjennom våre nettsider, inkludert, men ikke begrenset til,
okcloud.eu, oktalk.eu og okroom.eu (heretter samlet eller individuelt omtalt som
“Nettside”).
Ved å benytte deg av tjenestene våre som er levert gjennom vår Nettside, godtar du å
være bundet av denne avtalen, alle tilhørende lover og reguleringer og du aksepterer
at du er ansvarlig for overholdelsen av dette.
Avtalen omfatter denne tjenesteavtalen og våre personvernerklæringer (heretter
omtalt som “Avtalene”). Du bekrefter at du har lest og forstått avtalene og er
innforstått med at du er bundet av disse.
Dersom du ikke aksepterer eller kan overholde Avtalene, kan du ikke bruke Tjenesten.
Denne tjenesteavtalen gjelder alle besøkende, brukere og andre som ønsker tilgang til
eller bruk av vår tjeneste.

Selskapet forbeholder seg retten til å endre denne tjenesteavtalen. Endringene
effektueres umiddelbart ved publisering. Når avtalen blir endret, gjelder den reviderte
tjenesteavtalen over tidligere versjon. Du er ansvarlig for å gjennomgå denne
tjenesteavtalen jevnlig.

1. KVALIFISERING
1.1 Du er minimum 13 år gammel.
1.2 Du kan benytte denne nettsiden i henhold til denne tjenesteavtalen og alle
gjeldende lover og reguleringer basert på landet du oppholder deg i.
1.3 Du gir fullstendig og nøyaktig registreringsinformasjon og opprettholder nøyaktig
registreringsinformasjon på nettsiden.
1.4 Du er innforstått med og forstår at Selskapet kan, når som helst og uten forvarsel,
fjerne eller kansellere tilgangen din dersom du ikke overholder disse vilkårene eller
bryter med ett eller flere av våre Tjenestevilkår.
2. KOMMUNIKASJON
2.1 Ved å opprette en konto på vår tjeneste, godtar du å abonnere på nyhetsbrev,
motta markedsføringsmateriell og annen kommunikasjon vi måtte sende.
2.2 Du kan melde deg ut av deler av eller hele denne kommunikasjonen fra oss ved å
klikke på “avmeld”-lenkene i nyhetsbrevene eller ved å sende oss en e-post til
info@okcloud.eu

3. KONTOER
3.1 Når du oppretter en konto hos oss, garanterer du at du er over 13 år gammel, at
informasjonen du gir oss er nøyaktig, fullstendig og til enhver tid oppdatert. Unøyaktig,
ufullstendig eller utdatert informasjon kan føre til umiddelbar avstengning av kontoen
din på Tjenesten.
3.2 Du er ansvarlig for å bevare konto og passord konfidensielt, inkludert, men ikke
begrenset til å begrense tilgangen til din datamaskin og/eller konto.
3.3 Du aksepterer å ta ansvar for alle aktiviteter og handlinger som skjer på din konto og
med ditt passord, uavhengig av om passordet benyttes på vår tjeneste eller på en
tredjeparts tjeneste.
3.4 Du må gi oss beskjed umiddelbart dersom du blir gjort oppmerksom på
sikkerhetsbrudd eller uautorisert bruk av din konto.
3.5 Du kan ikke bruke et brukernavn eller navnet til en annen person eller entitet som
ikke er lovlig tilgjengelig til bruk, et navn eller en merkevare som er underlagt
rettighetene til en annen person eller entitet utover deg selv, uten tilstrekkelig
tillatelse.
3.6 Du kan ikke bruke et brukernavn som er støtende, vulgært eller obskønt.
3.7 Vi forbeholder oss retten til å nekte tilgang, lukke kontoer, fjerne og redigere
innhold eller kansellere bestillinger etter eget skjønn.

4. REGISTRERING, PÅLOGGINGSOPPLYSNINGER OG SIKKERHET
4.1 For å kunne bruke og ha tilgang til Tjenesten, skal du registrere deg på nettsiden
ved å gi oss all nødvendig informasjon inkludert, men ikke begrenset til, fullt navn,
selskapsnavn, adresse og kontaktinformasjon.
4.2 Du godtar å:
(i) oppgi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon om deg
selv som påkrevd av påmeldingsprosessen, og
(ii) opprettholde og oppdatere informasjonen du oppga gjennom
registreringsprosessen for å bevare den sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig.
4.3 Hver konto (heretter benevnt “Konto”) på Tjenesten kan nås via nettsiden.
4.4 Dersom du oppgir informasjon til Selskapet som er usann, unøyaktig eller
ufullstendig, eller hvis vi har rimelig grunn til å tro at informasjonen er usann, unøyaktig,
utdatert eller ufullstendig, kan vi stenge kontoen din hos oss og nekte nåværende og
fremtidig bruk av en eller alle deler av Tjenesten.
4.5 Når du registrerer en konto som Kunde, kan du informere Selskapet om ditt valg av
Konto-passord og brukernavn (“Påloggingsopplysningene”).
4.6 Du bekrefter herved:
4.6.1 at du alene er ansvarlig for å bevare konfidensialiteten av
Påloggingsopplysningene dine og for all aktivitet som skjer ved bruk av din konto;
4.6.2 at du skal opplyse Selskapet umiddelbart om enhver uautorisert bruk av din Konto
eller ethvert annet sikkerhetsbrudd. Selskapet er ikke ansvarlig for tap du måtte lide
som følge av tredjeparts bruk av din Konto eller Påloggingsopplysningene dine.

4.6.3 at du er innforstått med og enig i at du ikke kan bruke noen andres Konto under
noen omstendighet, uten en eksplisitt tillatelse fra kontoeier.

5. FORBUDT BRUK
5.1 Du kan ikke bruke vår Nettside til å overføre, distribuere, lagre eller ødelegge
materiell eller informasjon:
(i) som bryter med noen gjeldende lov eller regulering;
(ii) på en måte som bryter med opphavsrett, varemerker, bedriftshemmeligheter eller
immaterielle rettigheter til tredjepart eller bryter med personvern eller andre
personlige rettigheter tilhørende tredjepart; eller
(iii) som er ærekrenkende, obskønt, truende, krenkende eller hatefullt.
5.2 Når du bruker nettsiden, er det forbudt å:
5.2.1 bruke enhver enhet, programvare eller lignende for å forstyrre eller forsøke å
forstyrre nettstedets drift;
5.2.2 handle på en måte som pålegger nettstedets infrastruktur urimelig stor
databelastning;
5.2.3 kopiere, reprodusere, endre, modifisere, lage avledede verk, eller offentlig vise
innhold fra vår Nettside uten skriftlig tillatelse fra Selskapet på forhånd;
5.2.4 dekonstruere, benytte omvendt ingeniørkunst eller på annen måte forsøke å
undersøke kildekode relatert til vår nettside eller ethvert tilhørende verktøy, med
unntak av til den grad denne aktiviteten er eksplisitt lovgitt av gjeldende lovverk til
tross for denne begrensningen, og
5.2.5 forsøke å få tilgang til deler av vår Nettside som du ikke har tilgang til.

5.3 Du kan kun bruke Tjenesten til lovlig bruk og i tråd med våre Tjenestevilkår. Du
aksepterer å ikke bruke tjenesten:
5.3.1 på en måte som bryter med noen gjeldende nasjonal eller internasjonal lov eller
regulering,
5.3.2 til å utnytte, skade eller forsøke å utnytte eller skade mindreårige på noen måte
ved å utsette de for upassende innhold eller skade de på annen måte,
5.3.3 til å sende, eller anskaffe sending av, markedsførings eller reklame, inkludert
“søppelpost”, “kjedebrev”, “spam” eller lignende,
5.3.4 til å opptre som eller forsøke å opptre som Selskapet, ansatt i Selskapet, en annen
bruker eller enhver annen person eller entitet,
5.3.5 på noen måte som overtrer rettighetene til andre, eller på noen måte er ulovlig,
truende, uredelig eller skadelig, eller i sammenheng med noen ulovlig, bedragersk eller
skadelig aktivitet eller hensikt,
5.3.6 til å handle på en måte som begrenser eller hindrer noens bruk eller nytte av
Tjenesten, eller som, etter vårt skjønn, kan skade eller krenke Selskapet eller brukere av
Tjenesten eller utsette de for byrde.
5.4 I tillegg godtar du å ikke:
5.4.1 bruke Tjenesten på noen måte som kan deaktivere, overbelaste, skade eller hindre
Tjenesten eller forstyrre annen parts bruk av Tjenesten, inkludert deres evne til å utføre
aktiviteter på tjenesten i sanntid,
5.4.2 bruke enhver robot, spider eller annen automatisk enhet, prosess eller middel for
noe formål, inkludert overvåking eller kopiering av materiell på Tjenesten,

5.4.3 bruke noen manuell prosess til å overvåke eller kopiere noe materiell på tjenesten
eller for noen annen uautorisert hensikt uten vårt skriftlige forhåndssamtykke,
5.4.4 bruke noen enhet, programvare eller rutine som forstyrrer Tjenestens funksjon,
5.4.5 introdusere virus, trojanske hester, ormer, logiske bomber, eller annet ondsinnet
eller teknologisk skadelig materiale,
5.4.6 forsøke å få uautorisert tilgang til, forstyrre eller skade noen del av Tjenesten,
serveren Tjenesten er lagret på, eller noen server, datamaskin eller database tilknyttet
Tjenesten,
5.4.7 angripe Tjenesten med Denial-of-Service-angrep eller distribuerte
Denial-of-Service-angrep,
5.4.8 utføre noen handling som kan skade eller selskapets renommé,
5.4.9 på annen måte forsøke å forstyrre Tjenestens normale drift.
6. KJØP
6.1 Dersom du ønsker å kjøpe et produkt eller en tjeneste gjennom Tjenesten (“Kjøp”),
kan du bli bedt om å oppgi informasjon relevant til kjøpe, inkludert, men ikke begrenset
til, kredittkortnummer, utløpsdato på kredittkortet, faktureringsadresse og
Leveringsinformasjon.
6.2 Du bekrefter og garanterer at:
(i) du har juridisk rett til å bruke kredittkort(ene) eller andre betalingsmidler i tilknytning
til ethvert Kjøp, og
(ii) at informasjonen du oppgir til oss er sann, korrekt og fullstendig.

6.3 Vi kan benytte oss av tredjepartstjenester for å tilrettelegge for betaling og
fullføring av Kjøp. Ved å sende inn din informasjon, gir du oss rett til å oppgi denne
informasjonen til tredjepart i tråd med vår personvernerklæring.
6.4 Vi forbeholder oss retten til å avvise eller kansellere bestillingen din på et hvilket
som helst tidspunkt av årsaker inkludert, men ikke begrenset til: produkt- eller
tjenestetilgjengelighet, feil i beskrivelse eller pris av produkt eller tjeneste, feil i din
bestilling eller andre årsaker.
6.5 Vi forbeholder oss retten til å avvise eller kansellere bestillingen din ved mistanke
om svindel eller en uautorisert eller illegal transaksjon.

7. ABONNEMENT
7.1 Deler av Tjenesten faktureres på abonnementsbasis (“Abonnement(er)”). Du vil
faktureres periodisk på månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig basis
(“Faktureringssyklus”).
7.2 På slutten av hver Faktureringssyklus, vil abonnementet fornyes automatisk på
samme vilkår, med mindre du kansellerer eller Selskapet kansellerer.
7.3 En gyldig betalingsmåte, inkludert bankkort, er nødvendig for å prosessere betaling
for abonnementet. Du skal oppgi nøyaktig og fullstendig betalingsinformasjon
inkludert fullt navn, adresse, postnummer og poststed, telefonnummer, bedriftsnavn
og organisasjonsnummer og gyldig betalingsinformasjon. Ved å sende slik
betalingsinformasjon, gir du Selskapet automatisk rett til å trekke skyldig
abonnementsavgift fra dette betalingsinstrumentet.
7.4 Dersom automatisk fakturering mislykkes av enhver grunn, vil Selskapet utforme en

elektronisk faktura som vil indikere at du må behandle denne manuelt, innen en gitt
forfallsdato, med full betaling i samsvar med abonnementsperioden slik denne er
oppgitt på fakturaen.
8. GRATIS PRØVEPERIODE
8.1 Selskapet kan etter eget forgodtbefinnende tilby abonnement med gratis
Tidsbegrenset prøveperiode (“Gratis prøveperiode”).
8.2 Du kan måtte oppgi betalingsinformasjon for å delta i Gratis prøveperiode.
8.3 Hvis du oppgir betalingsinformasjon når du melder deg på Gratis prøveperiode, blir
du ikke avkrevd betaling før etter utløp av Gratis prøveperiode. På siste dag av Gratis
prøveperiode blir du automatisk trukket for gjeldende abonnementsavgift for den
abonnementstypen du har valgt.
8.4 Når som helst og uten forvarsel, forbeholder Selskapet seg retten til å:
(i) endre Tjenestevilkår for Gratis prøveperiode eller
(ii) kansellere et slikt tilbud om Gratis prøveperiode.
9. PRISENDRINGER
9.1 Selskapet kan etter eget forgodtbefinnende og til hvilken som helst tid endre
abonnementsavgiften for abonnementene. Enhver endring i abonnementsavgiften vil
gjøres gjeldende på slutten av den gjeldende Faktureringssyklus.
9.2 Selskapet vil foreta prisendringer med rimelig forvarsel slik at du får mulighet til å
avslutte Abonnementet før en slik endring gjøres gyldig.
9.3 Din fortsatte bruk av Tjenesten etter endring av abonnementsavgiften innebærer
ditt samtykke til å betale den endrede abonnementsavgiften.

10. REFUSJON
10.1 Betalte abonnementsavgifter er refunderbare. Dersom du kansellerer ditt
Abonnement de første 30 dagene, vil du få full refusjon.
11. ANALYSE
11.1 Vi kan bruke tredjepartsleverandører til å overvåke og analysere bruken av vår
Tjeneste.
11.1.1 Matomo Analytics
11.1.1.1 Matomo Analytics er en webanalyseapplikasjon basert på åpen kildekode som
brukes til å analysere en eller flere nettsteder og gi besøksrapporter.
11.1.1.2 Selskapets egen-driftede installasjon av Matomo Analytics driftes på Amazon
AWS sine servere i Stockholm.
12. INGEN BRUK AV MINDREÅRIGE
12.1 Tjenesten er beregnet på personer som er minst 13 år gamle. Ved å benytte
Tjenesten, bekrefter du at du er minst 13 år gammel og har full rett og evne til å inngå
denne avtalen og overholde vilkårene i Tjenesteavtalen. Dersom du ikke er minst 13 år
gammel, er det ikke tillatt for deg å bruke Tjenesten.

13. OPPHAVSRETT
13.1 Tjenesten og dens originale innhold (ekskludert innhold fremskaffet av brukerne),
egenskaper og funksjonalitet, er og vil fortsette å være Selskapets og dets lisensgiveres
eksklusive eiendom.
13.2 Tjenesten er beskyttet av patent, copyright, varemerke og andre norske lover.
13.3 Våre varemerker og kjennetegn må ikke brukes i tilknytning til noe produkt eller
tjeneste uten Selskapets skriftlige forhåndssamtykke.
13.4 All kode, tekst, programvare, skript, grafikk, filer, foto, bilder, logoer, og materiale
inneholdt på denne nettsiden, våre applikasjoner eller i tjenestene våre, er Selskapets
eiendom ekskludert innhold fremskaffet av kunder og brukere.
13.5 Uautorisert bruk av materiell inneholdt på denne nettsiden, våre applikasjoner
eller vår Tjeneste, kan bryte med lover om opphavsrett, merkevare, personvern og
markedsføring, og/eller andre reguleringer og statutter. Hvis du mener at materiell
overtrer tredjeparts rettigheter, vennligst kontakt Selskapet umiddelbart på:
info@okcloud.eu.
13.6 Alt innhold, merkevarer, data, informasjon eller informasjon inneholdt i noe
materiale, eller dokumenter brukt i tilknytning til Selskapet og Tjenesten, inkludert,
men ikke begrenset til noe og alle opphavsrettslig beskyttet materiale, programvare,
databaser, tekst, grafikk, ikoner, design, logoer, grafikk, lenker, domenenavn,
informasjon og avtaler (“Innhold”), er Selskapets eksklusive eiendom eller er lisensiert til
Selskapet. Du kan ikke reprodusere, distribuere eller kopiere Innhold på noen måte,
enten det er elektronisk eller ikke, uten skriftlig forhåndssamtykke fra Selskapet.
13.7 Enhver og alle opphavsretter i Innhold, Tjenesten og Selskapet, eller på annen
måte utviklet av eller på vegne av Selskapet, inkludert alle patenter, rettigheter i

oppfinnelser, rettigheter i design, varemerker, handels- og selskapetsnavn og assosiert
goodwill, retter til å saksøke for påført skade eller ulovlig konkurranse, opphavsrett,
moralske rettigheter og relaterte rettigheter, rettigheter i databaser, topografiske
rettigheter, domenenavn, rettigheter i informasjon (inkludert know-how og
bedriftshemmeligheter) og alle andre lignende eller likestilte rettigheter som eksisterer
i Innhold, Tjenesten og Selskapet, eller på annen måte utviklet av eller på vegne av
Selskapet, nå eller i fremtiden og i alle deler av verden, i ethvert tilfelle, enten registrert
eller uregistrert og inkludert alle søknader om, og fornyelser og utvidelser av, som kan
være tilfelle, og alle rettigheter som ikke uttrykkelig har blitt gitt til deg fra Selskapet,
er forbeholdt Selskapet.
13.8 Med unntak av det som uttrykkelig er angitt her og i kontraktene, skal du ikke
tilegne deg noen rettighet, eiendom eller interesse i Selskapets opphavsrett. Du kan
ikke bruke Selskapets opphavsrett på en måte som kan:
(i) utsette Selskapets opphavsrettsbeskyttede eiendom for tapsrisiko, eller
(ii) forårsake omdømmetap for Selskapet.
14. RAPPORTERING AV FEIL OG TILBAKEMELDINGER
14.1 Du kan gi oss informasjon om feil, forbedringsforslag, ideer, problemer, klager og
andre forhold relatert til vår Tjeneste (“Tilbakemelding”) enten direkte via
info@okcloud.eu eller via tredjepartsnettsteder og verktøy. Du er innforstått med og
aksepterer at:
(i) du ikke skal holde tilbake, få eller gjøre krav på opphavsrett eller annen
rett, eierskap eller interesse for eller i tilknytning til Tilbakemelding;
(ii) Selskapet kan ha utviklingsideer som ligner på din Tilbakemelding;
(iii) Din Tilbakemelding inneholder ikke konfidensiell informasjon eller proprietær
Informasjon fra deg eller tredjepart; og
(iv) Selskapet er ikke forpliktet til konfidensialitet knyttet til din Tilbakemelding.

Dersom overføring av eierskap til din Tilbakemelding ikke er mulig grunnet gjeldende
ufravikelige lover, gir du Selskapet og dets samarbeidspartnere en eksklusiv, overførbar,
ugjenkallelig, gratis, underlisensierbar, evig og uendelig rett (inkludert å kopiere,
modifisere, lage avledede verker, publisere, distribuere og kommersialisere) din
Tilbakemelding på alle måter og for alle formål.
15. LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER
15.1 Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettesteder eller tjenester som
ikke er eid eller kontrollert av Selskapet.
15.2 Selskapet har ingen kontroll over, og tar ikke ansvar for innhold,
personvernerklæringer eller praksis knyttet til noen tredjeparts nettsted eller tjeneste.
Vi garanterer ikke for tilbudene disse entitetene eller individene eller deres nettsteder.
15.3 DU BEKREFTER OG GODTAR AT SELSKAPET IKKE SKAL HOLDES ANSVARLIG
DIREKTE ELLER INDIREKTE FOR NOE TAP ELLER NOEN SKADE FORÅRSAKET ELLER
PÅSTÅTT FORÅRSAKET AV ELLER I TILKNYTNING TIL BRUK AV ELLER TILTRO TIL NOE
SLIKT INNHOLD, VARE ELLER TJENESTE TILGJENGELIG PÅ ELLER GJENNOM NOEN SLIK
TREDJEPARTS NETTSIDE ELLER TJENESTE.
15.4 VI ANBEFALER DEG STERKT Å LESE TJENESTEAVTALE OG
PERSONVERNERKLÆRING PÅ ALLE TREDJEPARTS NETTSIDER ELLER TJENESTER DU
BESØKER.
16. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTI
16.1 DISSE TJENESTENE ER LEVERT AV SELSKAPET “SOM DE ER” OG “ETTER
TILGJENGELIGHET”. SELSKAPET GIR INGEN FORESTILLINGER ELLER GARANTIER PÅ
NOEN MÅTE, UTTRYKKELIG ELLER IMPLISITT, NÅR DET GJELDER DRIFT AV SINE

TJENESTER, ELLER INFORMASJON, INNHOLD ELLER MATERIELL SOM INNGÅR I DISSE.
DU GODTAR UTTRYKKELIG AT DIN BRUK AV DISSE TJENESTENE, DERES INNHOLD OG
ENHVER TJENESTE ELLER OBJEKT MOTTATT FRA OSS, ER PÅ EGEN RISIKO.
16.2 HVERKEN SELSKAPET ELLER NOEN PERSON TILKNYTTET SELSKAPET GIR NOEN
GARANTI FOR ELLER FORESTILLING OM FULLSTENDIGHETEN, SIKKERHETEN,
PÅLITELIGHETEN, KVALITETEN, NØYAKTIGHETEN ELLER TILGJENGELIGHETEN TIL
TJENESTENE. UTEN BEGRENSNING MED HENSYN TIL FOREGÅENDE, HVERKEN
SELSKAPET ELLER NOEN TILKNYTTET SELSKAPET GIR FORESTILLING OM ELLER
GARANTERER AT TJENESTENE, DERES INNHOLD ELLER NOEN TJENESTER ELLER
OBJEKTER MOTTATT GJENNOM TJENESTENE VIL VÆRE NØYAKTIGE, PÅLITELIGE,
FEILFRI ELLER UAVBRUTTE, AT FEIL VIL BLI KORRIGERT, AT TJENESTENE ELLER
SERVEREN SOM TILGJENGELIGGJØR DISSE ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE
KOMPONENTER, ELLER AT TJENESTENE ELLER NOEN TJENESTE ELLER NOE OBJEKT
MOTTATT GJENNOM TJENESTENE VIL PÅ ANNEN MÅTE MØTE DINE BEHOV ELLER
FORVENTNINGER.
16.3 SELSKAPET FRASKRIVER SEG HERVED ALLE GARANTIER AV ALLE TYPER, ENTEN
DISSE ER UTTALTE ELLER IMPLISITTE, LOVMESSIGE ELLER I ANNEN FORM, INKLUDERT
MEN IKKE BEGRENSET TIL ENHVER GARANTI OM SALGBARHET, OVERTREDELSE AV
TREDJEPARTS RETTIGHETER ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.
16.4 DET FOREGÅENDE PÅVIRKER IKKE GARIANTIER SOM IKKE KAN EKSKLUDERES
ELLER BEGRENSES UNDER GJELDENDE LOV.
17. BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR
17.1 UNNTATT DER DETTE ER FORBUDT VED LOV, VIL DU HOLDE OSS OG VÅRE
LEDERE, STYREMEDLEMMER, ANSATTE OG AGENTER SKADESLØSE FOR ENHVER
INDIREKTE, STRAFFEMESSIGE, SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE SKADE ELLER FØLGESKADE,
UANSETT HVORDAN DEN OPPSTÅR (INKLUDERT ADVOKATHONORARER OG ALLE

RELATERTE KOSTNADER OG UTGIFTER TIL RETTSPROSESSER OG TVISTELØSNING,
UNDER RETTSSAK ELLER ANKE, DERSOM DETTE FINNER STED, UANSETT OM DET ER
RETTSPROSESS ELLER TVISTELØSNING SOM HAR BLITT IVERKSATT), UANSETT OM DET
ER PÅ GRUNNLAG AV KONTRAKT, FORSØMMELSE ELLER ANNEN KRENKENDE
HANDLING, ELLER OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I TILKNYTNING TIL DENNE AVTALEN,
INKLUDERT UTEN BEGRENSNING ETHVERT KRAV FOR PERSONSKADER ELLER SKADER
PÅ EIENDOM, OPPSTÅTT SOM FØLGE AV DENNE AVTALEN OG DIN OVERTREDELSE AV
NOEN LOV, STATUTT, REGEL ELLER RETNINGSLINJE, SELV OM SELSKAPET HAR
TIDLIGERE BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.
UNNTATT DER DET ER FORBUDT LOV, VIL ERSTATNINGSANSVAR FRA SELSKAPETS SIDE,
BEGRENSET TIL DET BELØPET SOM MÅTTE VÆRE BETALT FOR PRODUKTENE OG/ELLER
TJENESTENE, OG UNDER INGEN OMSTENDIGHET FOR FØLGESKADER ELLER
STRAFFBARE SKADER.
18. HEVING
18.1 Vi kan avslutte eller stoppe kontoen din og blokkere tilgang til Tjenesten
umiddelbart, uten forhåndsvarsel eller ansvar, etter vårt eget skjønn, for en hvilken som
helst grunn og uten begrensning, inkludert, men ikke begrenset til, brudd på
Tjenestevilkårene.
18.2 Hvis du ønsker å avslutte kontoen din, kan du ganske enkelt slutte å bruke
Tjenesten.
18.3 Alle bestemmelser i Tjenestevilkårene som av natur bør overleve avslutning, skal
overleve avslutning, inkludert, uten begrensning, eierskapsbestemmelser,
ansvarsfraskrivelse for garanti, skadesløsholdelse og begrensning av erstatningsansvar.

19. GJELDENDE LOV
19.1 Disse Tjenestevilkårene styres og tolkes i samsvar med lovene i Norge uten hensyn
til konflikt mellom rettsprinsipper.
19.2 Manglende håndheving av enhver rett eller bestemmelse i Tjenestevilkårene skal
ikke utgjøre et frafall av slik rett eller bestemmelse. Hvis noen bestemmelse i
Tjenestevilkårene blir holdt for å være ugyldig eller ikke håndhevbar av en domstol, vil
de resterende bestemmelsene i Tjenestevilkårene fortsatt gjelde.
19.3 Disse Tjenestevilkårene utgjør hele avtalen mellom oss om Tjenesten og erstatter
alle tidligere avtaler vi kan ha hatt mellom oss om Tjenesten.
19.4 Hver gir sitt ugjenkallelige samtykke til at Norges domstoler alene har
domsmyndighet til å avgjøre tvister eller krav som oppstår som følge av eller i
forbindelse med denne avtalen, dens emne eller utforming (inkludert
ikke-kontraktsmessige tvistemål eller krav).
19.5 Til tross for avtalen om jurisdiksjon, skal du og Selskapet, hvis det oppstår
uenighet, forsøke å gjøre opp saken med gjensidige forhandlinger.
19.6 Du godtar at, med det formål å løse tvister mellom deg og Selskapet, skal
e-postkommunikasjon med autoriserte personer tilhørende selskapet til:
info@okcloud.eu være den bindende og virksomme kommunikasjonsmetoden.
19.7 Dersom det oppstår tvist om eller i tilknytning til denne kontrakten eller brudd
derav, og hvis tvisten ikke kan løses gjennom direkte samtaler, blir partene enige om å
endelig løse tvisten ved voldgift i henhold til de til enhver tid gjeldende Regler for
voldgift ved Oslo Chamber of Commerce, Institutt for Voldgift og Alternativ
Tvisteløsning i henhold til Lov om Voldgift av 2004, og voldgiftmannens kjennelse kan
bli ført inn som domskjennelse hos en hvilken som helst domstol med kompetent

jurisdiksjon.
20. ENDRINGER I TJENESTE
20.1 Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre Tjenesten vår, og enhver
Tjeneste eller materiale vi tilbyr via Tjenesten, etter eget skjønn og uten forvarsel.
20.2 Vi vil ikke holdes ansvarlige dersom hele eller deler av Tjenesten er utilgjengelig på
noe tidspunkt eller tidsrom.
20.3 Fra tid til annen kan vi begrense tilgangen til enkelte deler av Tjenesten vår eller
hele Tjenesten, til brukere, inkludert registrerte brukere.

21. ENDRINGER I VILKÅR
21.1 Vi kan endre Tjenestevilkårene til enhver tid ved å endre denne siden. Det er ditt
ansvar å gjennomgå disse Tjenestevilkårene med jevne mellomrom.
21.2 Din fortsatte bruk av nettstedet etter publisering av endrede Tjenestevilkår, betyr
at du aksepterer og samtykker til endringene.
21.3 Det er forventet at du sjekker denne siden regelmessig slik at du er holder deg
oppdatert på eventuelle endringer, ettersom de er bindende for deg.
21.4 Ved å fortsette å bruke Tjenesten etter at eventuelle endringer har trådt i kraft,
Samtykker du til de reviderte Tjenestevilkårene.
21.5 Dersom du ikke samtykker til de reviderte Tjenestevilkårene, er du ikke lenger
autorisert til å bruke Tjenesten.

22. SKADESLØSHOLDELSE
22.1 Du samtykker til å beskytte, forsvare og holde skadesløse, oss og våre relaterte
entiteter, samarbeidspartnere, våre og deres respektive ledere, agenter og ansatte,
skadesløse fra og mot ethvert krav og alle krav og fordringer (nåværende, særlige og
følgelige) av enhver art og natur, kjent og ukjent, inkludert rimelige advokathonorarer,
fremsatt av noen tredjepart, på grunn av eller som følge av ditt brudd på disse
Tjenestevilkårene eller ditt brudd på noen lov eller rettighet tilhørende tredjepart.

23. ANSVARSFRASKRIVELSE OG UGYLDIGGJØRING
23.1 Ikke noen ansvarsfraskrivelse fra Selskapet om noe vilkår eller betingelse fremsatt i
Tjenestevilkårene skal anses som en ytterligere eller fortsatt frafallelse av en slik
betingelse eller vilkår eller frafallelse av noe annet vilkår eller betingelse, og enhver
unnlatelse fra Selskapet av å påberope seg en rett eller bestemmelse under
Tjenestevilkårene, skal ikke utgjøre et frafall av slik rett eller bestemmelse.
23.2 Hvis noen bestemmelse i Tjenestevilkårene av en domstol eller annen rettsinstans
med kompetent jurisdiksjon kjennes ugyldig, ulovlig eller umulig å håndheve av hvilken
som helst grunn, skal denne bestemmelsen fjernes eller begrenses til minste grad, slik
at de gjenværende bestemmelsene i Tjenestevilkårene fortsetter med full kraft og
virkning.

24. ERKJENNELSE
24.1 VED Å BRUKE TJENESTEN ELLER ANDRE TJENESTER TILBUDT AV OSS, ERKJENNER
DU AT DU HAR LEST DENNE TJENESTEAVTALEN OG SAMTYKKER I Å VÆRE BUNDET AV
DEN.
25. KONTAKT OSS
25.1 For mer informasjon om vår Tjenesteavtale, dersom du har spørsmål, eller hvis du
vil fremsette en klage, vennligst send din tilbakemelding, dine kommentarer eller
forespørsler om teknisk støtte:
25.1.1 per e-post: post@akotek.no
25.1.2 per telefon: (+47) 982 10 798

