Spesielle vilkår for lagringstjenester (Memory)
1. Generelt
1.1 Disse spesielle vilkår (Spesielle vilkår) gjelder for levering av lagringstjenester (Memory) som
angitt i bestillingsskjema/ordrebekreftelsen (heretter Lagringstjenesten), med Privatkunder og
Kollektive Kunder (borettslag/sameier) under forutsetning av at Lagringstjenesten utnyttes for
privat bruk. Begrepet ”Kunder” vil i disse Spesielle vilkår referere til både Privatkunder og
Kollektive Kunder. Tjenesten forutsetter avtale om Internettjenester.
1.2 De Spesielle vilkårene supplerer vilkårene angitt i bestillingsskjema og Alminnelige vilkår for
fiber- og bredbåndstjenester. Ved motstrid går de Spesielle vilkårene for Lagringstjenester foran
det som er angitt i Alminnelige vilkår.
1.3 Leverandøren kan benytte tredjepart til å drifte, levere og/eller lisensiere programvare for
Lagringstjenesten. Det er en forutsetning for Tjenesten at Kunden aksepterer aktuelle tredjeparts
lisens- og avtalevilkår.
2. Bruk av lagringstjenesten
2.1 Lagringstjenesten er en nettbasert lagringstjeneste for digitale filer («Tjenesten») med tilgang via
internett. Størrelsen på lagringsplassen (antall GB) fremgår av bestillingsskjemaet.
2.2 Lagringstjenesten er personlig og Kunden får tildelt brukernavn og passord for tilgang til
Lagringstjenesten og skal oppbevare disse på en aktsom måte slik at uvedkommende ikke får
tilgang til opplysningene eller Lagringstjenesten.
2.3 Lagringstjenesten gir Kunden adgang til å oppbevare og organisere digitale filer, herunder bilder,
programmer, dokumenter, musikk, film («Kundens data») på Kundens konto. Kunden må ha
nødvendige rettigheter til innholdet på Kundens data. Kundens data forblir Kundens eiendom
ved bruk av Lagringstjenesten. Kundes data oppbevares inntil Kunden sletter innholdet eller
avtale om Lagringstjenester opphører.
2.4 Kunden har ikke rett til å benytte Lagringstjenesten til kommersielle forhold eller lovstridige
forhold. Lagringstjenesten kan ikke benyttes til å lagre, bruke, kopiere, spre eller på annen måte
utnytte data som er ulovlig, som ikke er ment for Kunden eller som Kunden har skaffet seg
uberettiget tilgang til.
2.5 Kunden plikter å påse at virus ikke spres ved bruk av Lagringstjenesten, blant annet ved aktsomt
å ta nødvendige forholdsregler ved nedlasting, deling og bruk av data og programvare.
2.6 Leverandøren kan til enhver tid vurdere hvorvidt Lagringstjenesten benyttes i strid med Avtalen.
Leverandøren overvåker ikke eller på annen måte vurderer Kundens data. Dersom Leverandøren
blir gjort oppmerksom på at Kundens data krenker tredjemanns opphavsrett eller for øvrig
strider mot norsk lov, har Leverandøren rett til å sperre eller fjerne Kundens data. Leverandøren
har ikke ansvar for eventuelle tap dette medfører for Kunden eller tredjemann.
3. Tredjeparts programvare
3.1 Leverandøren kan gi Kunden tilgang til tredjeparts programvare gjennom Lagringstjenesten.

3.2 Det er en forutsetning for bruk av tredjeparts programvare at Kunden aksepterer aktuelle
tredjeparts lisens- og avtalevilkår.
3.3 Leverandøren er ikke ansvarlig for noe skade eller tap som følge av tredjeparts programvare
nedlastet gjennom Lagringstjenesten.
4. Ansvar
4.1 Leverandøren har tatt forsvarlige forholdsregler for å sikre Kundens data. Kunden skal forsikre
sine egne interesser dersom tap av Kundens data medfører tapsrisiko for Kunden.
4.2 Leverandøren er ikke ansvarlig for tap av Kundens data med mindre Leverandøren har utvist grov
uaktsomhet. Leverandørens erstatningsansvar er begrenset til Kundens direkte tap og oppad til
den årlige sum Kunden betaler for levering av Lagringstjenesten på skadetidspunktet.
4.3 Leverandøren har ikke ansvar for tap i forbindelse med oppkoblingsbrudd eller ustabilitet på
overføringslinje under bruk av Lagringstjenesten.
5. Stenging av Kundens tilgang
5.1 Ved brudd på vilkårene for Lagringstjenesten kan Leverandøren midlertidig eller permanent
stenge Kundens tilgang til Lagringstjenesten samt fjerne eller slette Kundens data. Leverandøren
har ikke ansvar for eventuelle tap dette medfører for Kunden eller tredjemann.
6. Avtalens opphør
6.1 Ved avtalens opphør vil Kundens data bli slettet fra Lagringstjenesten.

