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GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR ABAX TJENESTER GYLDIG FRA 1.MARS 2020* 
*For kunder som signerer ny kontrakt med ABAX etter 1.februar 2020 gjelder vilkårene fra dato for signert 
kontrakt 

 

 Avtaleparter og omfang 
 Avtaleparter er ABAX AS (org.nr. 993 098 736) (”ABAX”) og 

virksomhet eller person (”Kunden”) som fremgår av 
ordrebekreftelse/kontrakt eller annen avtale med ABAX 
(”Avtalen”).  

 Disse generelle avtalevilkår (”Generelle Vilkår”) gjelder 
ethvert kjøp av ethvert produkt eller tjeneste (”Tjenesten”) 
fra ABAX. 

 Avtaleforholdet mellom ABAX og Kunden for den enkelte av 
Tjenestene (”Avtaleforholdet”) reguleres av følgende 
dokumenter, og i følgende rekkefølge ved eventuell motstrid 
mellom avtaledokumentene: Avtalen, produktspesifikke 
vilkår for den aktuelle tjenesten (”Tjenestevilkår”), 
Generelle vilkår og Databehandleravtale i samsvar med 
personopplysingslovens bestemmelser 
(”Avtaledokumentene”). 

 Kundens kontaktinformasjon 
 Kunden er ansvarlig for at ABAX får beskjed om eventuelle 

endringer i kontaktinformasjon til Kunden sammenholdt 
med Avtalen, herunder endringer i epostadresse og 
telefonnummer. Endringer i kontaktinformasjon skal meldes 
til ABAX per epost til kundesenter@abax.no. 

 Endringer i Avtaledokumentene 
 ABAX kan ensidig og med virkning fremover i tid endre 

Tjenestevilkår og Generelle Vilkår med én måneds skriftlig 
varsel (også elektronisk) til Kunden. 

 Alle endringer til Avtaledokumentene skal være skriftlig. 

 Prisendringer 
 ABAX kan ensidig justere den pris som er avtalt for 

Tjenesten i Avtalen krone for krone dersom ABAX har økte 
innkjøpskostnader eller kostnader til underleverandører, for 
eksempel til leverandører av mobildata og/eller 
karttjenester, sammenholdt med tidspunktet for inngåelsen 
av Avtalen. Slik endring kan skje med 2 måneders skriftlig 
varsel (også elektronisk) til Kunden. 

 ABAX kan når som helst og uten varsel justere den pris 
som er avtalt for en Tjeneste i Avtalen i samsvar med 
endringer i SSBs konsumprisindeks basert på endringen i 
indeksen fra januar det året Avtalen er inngått til januar 
senere år. Justering kan tidligst skje med virkning fra januar 
kalenderåret etter at Avtalen er inngått.  

 Varighet /avtaleperiode - oppsigelse 
 Avtaleforholdet løper fra Avtalen er signert eller fra det 

tidspunkt eventuelle nærmere vilkår angitt i Tjenestevilkår 
er oppfylt (”Avtaletidspunktet”). 

 Dersom ikke annet fremgår av Avtalen eller Tjenestevilkår 
har Avtaleforholdet en varighet på 36 måneder fra 
Avtaletidspunktet (”Avtaleperioden”). Avtaleperioden 
gjelder per abonnement på et hovedprodukt. 

 Ved kjøp av tilleggstjenester gjelder avtalevarigheten til 
hovedproduktet.  

 Avtaleforholdet fornyes automatisk for 12 måneder dersom 
Avtaleforholdet ikke sies opp i henhold til bestemmelsene i 

pkt. 5.5. Etter utløpet av en eventuell automatisk fornyelse 
på 12 måneder, vil Avtaleforholdet automatisk fornyes på  
nytt for nye 12 måneder, inntil Avtalen sies opp iht. 
bestemmelsene i pkt. 5.5. 

 Avtaleforholdet kan sies opp skriftlig av partene innen 3 
måneder før utløp av Avtaleperioden.. Oppsigelse sendes 
via e-post til kundesenter@abax.no eller via 
selvbetjeningsløsning på ABAX sin hjemmeside 
(Abonnementshåndtering) . Oppsigelsen innebærer at 
Avtaleforholdet opphører ved Avtaleperiodens utløp. 
Dersom oppsigelse ikke har skjedd innen 3 måneder før 
utløp av Avtaleperioden, anses Avtaleforholdet forlenget 
etter bestemmelsen i pkt. 5.4. 

 Ved opphør av Tjenesten har ABAX rett til å si opp hele 
eller deler av Avtaleforholdet med 30 dagers varsel til 
Kunden per epost eller SMS.. 

 Kunde som har rabatter hos en av ABAX’ 
samarbeidspartnere gjennom Avtaleforhold til 
samarbeidspartneren, mister rabattene ved opphør av dette 
Avtaleforholdet. 

 Dersom Avtalen avsluttes før utløp av Avtaleperioden vil 
ABAX kunne fakturere for den gjenværende del av 
Avtaleperioden.  

 Eierskap til utstyr 
 Det fysiske utstyret («Utstyret») som stilles til Kundens 

disposisjon gjennom Avtaleforholdet er ABAX’s eiendom, 
Når kontrakten er signert etter 1. februar 2020, med mindre 
annet er spesifisert i tjenestevilkårene for produktgruppene. 

 Plikter og rettigheter knyttet til Utstyret er nærmere regulert i 
Tjenestevilkårene.  

 Kunden har ikke rett til å foreta endringer og/eller 
omkonfigureringer av Utstyret utover det som fremgår av 
Tjenestevilkårene.  

 Dersom ikke annet er avtalt plikter Kunden selv å montere 
Utstyret. Kunden kan ved behov kontakte ABAX for 
veiledning.  

 Dersom Kunden oppdager feil eller mangler ved Utstyret 
skal ABAX varsles uten ugrunnet opphold.  

 ABAX har rett til å skifte ut hele eller deler av Utstyret. 
Kunden plikter i et slikt tilfelle å tilbakelevere det gamle 
Utstyret, samt til å motta det nye Utstyret,  

 Utstyret kan ikke benyttes utenfor EU/EØS med mindre 
dette er avtalt skriftlig med ABAX. Dersom slik bruk oppstår 
har ABAX rett til å fakturere Kunden for tilleggskostnader 
som påløper, f.eks. roaming.  

 Ved mistanke om misbruk av Utstyret har ABAX rett til å 
kreve tilbakelevering av Utstyret.  

 Ved opphør av Avtaleforholdet er Kunden forpliktet til  
omgående å tilbakelevere Utstyret, Kunden kan bli holdt 
erstatningsansvarlig ved manglende tilbakelevering av 
Utstyret. 

 Betaling 
 Kunden blir fakturert årlig og forskuddsvis med mindre 

annet er skriftlig avtalt. Første fakturering skjer når 
Tjenesten gjøres tilgjengelig for Kunden. Priser og nærmere 
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spesifikasjoner fremkommer i Avtalen. 
 Dersom annet ikke er skriftlig avtalt forfaller faktura pr. 15 

dager. 
 Ved forsinket betaling påløper morarenter etter lov om 

renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100. 
Krav om morarenter avskjærer ikke øvrige krav ABAX måtte 
ha mot Kunden etter andre regler, herunder krav om 
erstatning. 

 ABAX er berettiget til å kreve gebyr ved forsinket betaling. 
Ved ytterligere purringer påløper i tillegg gebyrer i henhold 
til forskrifter til inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26. 

 ABAX er berettiget til å belaste Kunden for alle 
ekstrakostnader ved omlevering av Utstyret.  

 Kunden kan ikke motregne med krav Kunden mener å ha 
mot ABAX med mindre kravet er skriftlig erkjent eller 
rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. 

 Med mindre annet er avtalt, skjer fakturering elektronisk per 
e-post. Dersom Kunden ønsker papirfaktura, tilkommer det 
til enhver tid gjeldende fakturagebyr.  

 Ved utløpsdato av finansiert avtale, videreføres fakturering 
direkte fra ABAX til Kunden med mindre Avtalen er sagt opp 
etter vilkårene i pkt. 5.5. Det er Kundens ansvar å si opp 
finansiert avtale innen oppsigelsesfristene.   

 Dersom Kunden mener det er feil ved mottatt faktura, må 
det fremsettes klage til ABAX så snart som mulig, og senest 
innen betalingsfristens utløp. 

 Ved vesentlig mislighold har ABAX rett til å kreve betaling 
for alle utestående og gjenstående ytelser i avtaleperioden.  

 Overføring av Avtaleforholdet 
 Avtaleforholdet kan overføres til annen kunde via e-post til 

kundesenter@abax.no eller via selvbetjeningsløsning på 
ABAX sin hjemmeside (Abonnementshåndtering). Endring 
av kundeforholdet forutsetter godkjent kredittkontroll av ny 
kunde.  

 Ved endring/overføring av Kundeforholdet påløper gebyr 
etter til enhver tid gjeldende betingelser. 

 ABAX har rett til å overføre Avtalen til annet selskap innen 
ABAX gruppen eller til tredjepart. 

 Ansvarsbegrensninger 
 ABAX er ikke ansvarlig for noen form for indirekte tap eller 

følgeskader, herunder, men ikke begrenset til, tap av tid 
eller fortjeneste. 

 ABAX’ samlede ansvar overfor Kunden under 
Avtaleforholdet eller for øvrig er under enhver omstendighet 
begrenset til kr. 50 000 per skadetilfelle. 

 Databehandling  
 Kunden eier sine egne opplysninger/data og er 
behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven for alle 
personopplysninger som behandles av ABAX via 
Tjenestene. Kunden er selv ansvarlig for til enhver tid å ha 
lovlig og tilstrekkelig behandlingsgrunnlag for 
personopplysninger som behandles via den aktuelle 
Tjenesten. 

 ABAX’ ansvar og rettighet for lagring av data generert eller 
opprettet via Tjenesten opphører ved opphør av 
Avtaleforholdet for Tjenesten. Kunden har selv ansvaret for 
å eventuelt eksportere og oppbevare data fra ABAX før 
opphøret av Avtaleforholdet for Tjenesten. Dersom ABAX 
etter Avtaleforholdets utløp skal ha rett og plikt til å lagre 
data generert eller opprettet via Tjenesten, må Kunden og 
ABAX ha inngått egen avtale om datalagring for tiden etter 
opphøret av den aktuelle Tjenesten. 

 Ved bruk av ABAX’ produkter og Tjenester vil det kunne 
genereres opplysninger og annen data som er anonyme 
(«Big Data»). ABAX har rett til å benytte anonymiserte 

opplysninger/data, herunder overføre anonymiserte 
opplysninger/data til tredjeparter.  

 ABAX’ plikter som databehandler er videre omtalt i egen 
Databehandleravtale med Kunden, se 
https://www.abax.com/terms-and-conditions. 

 Mislighold 
 Ved vesentlig mislighold kan den annen part si opp 
Avtaleforholdet med umiddelbar virkning. Konsekvensene 
av vesentlig mislighold reguleres av bakgrunnsretten, 
herunder rett til erstatning mv, med de begrensninger i 
ABAX' ansvar som følger av pkt. 9. 

 Dersom betaling fra Kunden ikke er mottatt senest 14 dager 
etter at ABAX har sendt skriftlig påkrav, kan 
betalingsmisligholdet anses som vesentlig. 

 Dersom betaling ikke er mottatt i rett tid, og i 
overensstemmelse med pkt. 7 og heller ikke senest 14 
dager etter at har gitt skriftlig påkrav om dette, jf. punkt 
11.2, er ABAX berettiget til straks å;  
- heve kontrakten med umiddelbar virkning 
- kreve betaling for alle utestående ytelser 
- kreve erstatning for sitt tap i anledning 

betalingsmisligholdet 
 Ved vesentlig mislighold er Kunden forpliktet til omgående å 
tilbakelevere Utstyret.  

 Force majeure 
 Ved force majeure suspenderes ABAX’ forpliktelser i 
henhold til Avtaleforholdet. Som force majeure hendelser 
anses i denne sammenheng forhold som er utenfor ABAX’ 
kontroll, herunder feil, skade, service, ettersyn eller 
reparasjon på sambandsanlegg, svikt i telenettet, krig, 
naturkatastrofe, lynnedslag, brann, streik, lockout og andre 
arbeidskraftforstyrrelser og hendelser som medfører 
plutselig eller uforutsett stort frafall av personell. 

 ABAX forplikter seg til så raskt som mulig å gi Kunden 
melding om force majeure hendelser. Kundens forpliktelser 
i henhold til Avtaleforholdet suspenderes i den periode 
ABAX’ forpliktelser er suspendert, dog slik at kortvarig force 
majeure tilfeller ikke gir Kunden adgang til å kreve 
reduksjon i prisen. 

 Forbrukerforhold 
 I forbrukerforhold vil forbrukerkjøpslovens og eventuelt 
andre ufravikelige bestemmelser supplere og eventuelt tre i 
stedet for bestemmelser i Generelle Vilkår og/eller 
Tjenestevilkår som er i strid med slik ufravikelig lovgivning. 

 ABAX følger angrefristlovens returrett. Les mer 
https://www.abax.com/terms-and-conditions. 

 Taushetsplikt 
 Partene plikter å holde all konfidensiell informasjon partene 
får tilgang til gjennom Avtaleforholdet hemmelig. Som 
konfidensiell informasjon regnes all informasjon som kan 
være av betydning av konkurranse- eller 
personvernmessige hensyn å hemmeligholde for en 
tredjepart, herunder personopplysninger og opplysninger 
om sikkerhetsmessige og forretningsmessige forhold. 
Taushetsplikten gjelder i Avtaleperioden så vel som senere.  

 Tvister og verneting 
 Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå mellom 
partene i forbindelse med denne Avtalen skal søkes løst 
ved forhandlinger først med ABAX, skriftlig til 
kundesenter@abax.no. Der forhandlinger ikke fører frem 
skal tvisten avgjøres i de alminnelige domstoler. Partene 
vedtar Larvik Forliksråd/Vestfold tingrett som rett verneting. 

mailto:kundesenter@abax.no
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ABAX TJENESTEVILKÅR FOR PRODUKTGRUPPE 1 
 

 

 Omfang 
 Tjenestevilkår for produktgruppe 1 gjelder for 
hovedproduktene ABAX Triplog, ABAX Equipment 
Control og ABAX Toll Road, med tilleggsprodukter. 

 De definisjoner som fremgår i Generelle avtalevilkår gjelder 
tilsvarende her. 

 Hvert abonnement utgjør en Tjeneste. Oppsigelse av ett 
abonnement er dermed oppsigelse av en Tjeneste. 

 Produktbeskrivelse 
 Avtaleforholdet omfatter kartposisjonering og eventuelt 
registrering av kjøreruter for det kjøretøy eller objekt GPS-
enheten (”Enheten”) er plassert i, og som er skriftlig avtalt 
med ABAX. 

 ABAX Triplog og ABAX Equipment Control er FG-godkjente 
tjenester for sporing og gjenfinning. AS Skan-Kontroll 
betjener operasjonssentral og rykkapparat for tjenestene. 
Bruk av vakttjenesten belastes enten pr. oppdrag iht. 
enhver tid gjeldende prisliste, eller inngår i månedsbeløpet 
for tjenesten dersom dette er avtalt iht. Avtale. Det er 
inkludert 12 timer søk i Avtaleforholdet. Søk utover dette 
belastes Kunden eller Kundens forsikringsselskap. 
Nærmere spesifikasjon av vakttjenesten finnes på 
https://www.abax.com/no/abax-equipment-control-
brukermanual  

 Kunden gis i Avtalen en ikke-eksklusiv rett til å benytte 
kartdata i systemet for egen bruk. Kunden kan laste ned, 
vise, lagre og skrive ut slike data for normal og egen bruk 
under formålet med Tjenesten. Enhver bruk utover dette er 
ikke tillatt. 

 ABAX Toll Road (ofte betegnet som TRA) er et online 
administrasjonssystem med GPS-sporing som kobles til en 
egen AutoPASS bombrikke. Oppnåelse av ABAX Toll Road 
rabatt forutsetter at Tjenesten betales på forfall og at 
forskudd er innbetalt. Kunden er ansvarlig for å si opp 
eksisterende avtaler og fjerne gamle bombrikker for å få 
ABAX rabatter på passeringene. 

 Vilkår for AutoPASS ferjekortavtalen innebærer at ABAX 
må gi Skyttel AS rettighet til å opprette avtaler med ferjene 
på vegne av sine kunder, for å kunne tilby ABAX Toll Road 
Ferry tjenesten. Ved å godkjenne kontrakten samtykker 
kunden til at ABAX gis fullmakt til å la sin leverandør av 
bomtjenester Skyttel AS (tredjepart), opprette avtaler med 
bom- og ferjeselskaper i kundens navn. Kunden må kunne 
dokumentere råderett over kjøretøyet ved behov. 

 Kunden plikter å ikke benytte Tjenesten eller dens 
muligheter i strid med norsk lov, lov i annet land hvor 
Kunden har tilgang til Tjenesten, eller 
personopplysningslovens bestemmelser. Kunden plikter 
likeledes å påse at andre ikke gis anledning til slik bruk. 
Brudd på denne bestemmelsen anses som vesentlig 
mislighold. 

 Regulatoriske endringer utenfor ABAX’ kontroll påvirker ikke 
avtalelengde, pris og bestilte Enheter.  

 Betaling 
 Første faktura for abonnementet og etablering utstedes iht. 
Avtalen etter at Enheten er sendt fra ABAX.  

 Første faktura for ABAX Toll Road forskudd for 
bompasseringer og brikkedepositum sendes når Avtalen er 
registrert hos ABAX. Faktura sendes deretter når saldoen 
er lavere enn 50 % av avtalt forskuddsbeløp. Saldo må til 
enhver tid være positiv for å unngå deaktivering av 
bombrikkene. 

 Bombrikkene for ABAX Toll Road åpner for passeringer 
med en gang når forskuddsfakturaen for bompassering er 
registrert innbetalt hos ABAX. 

 Dekningsområde 
 Enheten fungerer i hele verden hvor det er kompatibelt 
mobilnett, men kartverket vil kunne ha begrensninger. 

 Lokale og geografiske forhold kan begrense GSM og GPS-
dekningen som er nødvendig for produktets funksjonalitet. 

 Installasjon og test av Enheten 
 Kunden er selv ansvarlig for at Enheten blir riktig plassert 
og montert som beskrevet i ABAX brukermanual og øvrige 
instruksjoner fra ABAX.. Feilplassering kan føre til 
mangelfulle registreringer. 

 Kunden skal selv teste Enheten etter installasjon. Dette 
gjøres ved å kontrollere registreringer i grensesnittet for 
Tjenesten på internett. ABAX Kundeservice må kontaktes 
umiddelbart dersom Enheten ikke fungerer. På forespørsel 
kan ABAX fjernteste Enheten. 

 ABAX er ikke ansvarlig for konsekvenser av teknisk svikt 
ved Enheten eller mangelfull registrering som følge av 
installasjon i strid med gitt instrukser 

 Service og vedlikehold 
 Terminbeløpet inkluderer ikke eventuelt bytte av batteri i 
Enheten.  

 Enheten skal kun benyttes i forbindelse med Tjenesten fra 
ABAX. Kunden må behandle Enheten i tråd med 
brukermanualen. 

 Service, vedlikehold og reparasjon på Enheten skal kun 
foretas av ABAX eller partnere autorisert av ABAX. Kunden 
må straks kontakte ABAX Kundeservice for å avtale 
levering av Enheten dersom den er defekt eller skadet (se 
pkt.20.2). Kunden betaler selv fraktkostnader. 

 ABAX har ansvar for at Enheten fungerer i Avtaleperioden 
når Enheten er brukt på foreskrevet måte. Dette ansvaret 
gjelder kun dersom eventuelle inngrep er foretatt av person 
autorisert av ABAX. Videre gjelder ikke dette ansvaret 
dersom behovet for utbedring er forårsaket av ytre forhold 
som ABAX ikke er herre over. I slike tilfeller dekker Kunden 
selv utgiften ved utbedringen. 

 ABAX Lifetime Warranty dekker feil på enhet. Kunden 
dekker kostnader for frakopling og/eller reinstallering hvis 
enheten må erstattes. 

 Frakopling og flytting av Enheten 
 Kunden kan flytte Enheten til et annet kjøretøy eller 
utstyr/objekt eid av Kunden.  

 Dersom Kunden flytter ABAX Toll Road bombrikken til et 
annet kjøretøy, må Kunden melde fra skriftlig til 
kundesenter@abax.no. 

 Oppdatering av programvare 
 Oppdatering av programvare er inkludert i 
abonnementsprisen.  

 ABAX kan til enhver tid oppdatere Tjenesten med ny 
og/eller endret funksjonalitet, så lenge dette ikke vesentlig 
endrer funksjonsnivået i Tjenesten negativt. 
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ABAX TJENESTEVILKÅR FOR PRODUKTGRUPPE 2 
 

 

 Omfang 
 Tjenestevilkår for produktgruppe 2 gjelder for hovedprodukt 
ABAX Fleet Management med tilleggsprodukter. 

 De definisjoner som fremgår i Generelle avtalevilkår gjelder 
tilsvarende her. 

 Hvert abonnement utgjør en Tjeneste. Oppsigelse av ett 
abonnement er dermed oppsigelse av en Tjeneste. 

 Produktbeskrivelse 
 Avtalen omfatter kartposisjonering og eventuelt registrering 
av kjøreruter og data for det kjøretøy eller objekt GPS-
enheten (”Enheten”) er plassert i, og som er skriftlig avtalt 
med ABAX. 

 Kunden gis i Avtalen en ikke-eksklusiv rett til å benytte 
kartdata i systemet for egen bruk. Kunden kan laste ned, 
vise, lagre og skrive ut slike data for normal og egen bruk 
under formålet med Tjenesten. Enhver bruk utover dette er 
ikke tillatt. 

 De Kunder som har kjøpt fjernavlesning av digital 
fartsskriver er selv ansvarlig for:  

 å se til at nødvendig kontrolldata i DDD-format, 
både for bedrift og sjåfør, blir håndtert i henhold til 
Nasjonal lov, AETR-avtalen og EU-lov. (ABAX 
håndterer data i henhold til EU-lov (EC) 
No.561/2006 – (EC) No.165/2014, - AETR-avtalen), 

 at det foreligger gyldig sjåførkort ID-nummer og 
gyldig bedriftskort ID-nummer for fjernnedlasting og 
at linken mellom bedriftskort og kjøretøyene er aktiv 
ved fjernnedlasting, 

 å se til at det foreligger et åpnet aktivt FMS-modul 
som er i stand til at fjernavlese og –transportere 
DDD-data. 

 Leveringsbetingelser er DDP (Incoterms®2010). ABAX har 
salgspant i enheten til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum og 
omkostninger, jf. panteloven § 3-14 flg. 

 Varighet /avtaleperiode 
 Avtaleperioden begynner å løpe, og den første fakturaen for 
abonnementet og etableringskostnader utstedes, når 
Utstyret er sendt fra ABAX, med mindre annet er skriftlig 
avtalt.  

 Dekningsområde 
 Enheten fungerer i hele verden hvor det er kompatibelt 
mobilnett, men kartverket vil kunne ha begrensninger. 

 Lokale og geografiske forhold kan begrense GSM og GPS-
dekningen som er nødvendig for produktets funksjonalitet. 

 Installasjon, frakopling, flytting og test av Enheten 
 Kunden utfører selv installasjon, frakopling eller flytting av 
enheten med et godkjent verksted som ABAX foreslår nær 
Kunden. Hvis Kunden foretrekker et annet verksted, må han 
kontakte ABAX for opplæring av verksted. Kunden dekker 
installasjonskostnadene, som faktureres Kunden fra 
verksted. 

 De Kunder som har kjøpt fjernavlesning av digital 
fartsskriver med DDD-nedlastinger (Heavy Commercial 
Vehicle) må få installert hardware hos et ABAX-godkjent 
autorisert tachograf/ferdsskriver verksted (EC) 
No.165/2014.  

 Kunden skal selv teste Enheten etter installasjon. Dette 
gjøres ved å kontrollere registreringer i grensesnittet for 
Tjenesten på internett. ABAX må kontaktes umiddelbart 
dersom Enheten ikke fungerer. På forespørsel kan ABAX 
fjernteste enheten. 

 Service og vedlikehold 
 Enheten skal kun benyttes i forbindelse med Tjenesten fra 
ABAX. Kunden må behandle Enheten med forsiktighet og i 
tråd med brukermanualen. 

 Service, vedlikehold og reparasjon på Enheten skal kun 
foretas av ABAX eller partnere autorisert av ABAX. Kunden 
må straks kontakte ABAX Kundeservice for å avtale 
levering av Enheten dersom den er defekt eller skadet (se 
pkt. 28.2). Kunden betaler selv fraktkostnader. 

 ABAX har ansvar for at Enheten fungerer i Avtaleperioden 
når Enheten er installert og brukt på foreskrevet måte. Dette 
ansvaret gjelder kun dersom eventuelle inngrep er foretatt 
av person autorisert av ABAX. Videre gjelder ikke dette 
ansvaret dersom behovet for utbedring er forårsaket av ytre 
forhold utenfor ABAX’ kontroll, f. eks. feil ved installasjon. I 
slike tilfeller dekker Kunden utgifter ved utbedringen. 

 Garanti 
 ABAX Lifetime Warranty dekker ikke kostnader for 
frakobling og/eller reinstallering hvis enhet må erstattes. 

 For alt tredjeparts utstyr er ikke ABAX ansvarlig lengre enn 
produsentens garanti. 

 Oppdatering av programvare 
 Oppdatering av programvare er inkludert i 
abonnementsprisen. 

 ABAX kan til enhver tid oppdatere Tjenesten med ny 
og/eller endret funksjonalitet, så lenge dette ikke vesentlig 
endrer funksjonsnivået i Tjenesten negativt. 
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 Omfang 
 Tjenestevilkårene for produktgruppe 3 gjelder for ABAX API 
 De definisjoner som fremgår i Generelle Avtalevilkår gjelder 
tilsvarende her. I tillegg gjelder følgende definisjoner for 
ABAX API:  

 ABAX API  
Den tilgjengelige ABAX API (Application Programming 
Interface) med tilhørende dokumentasjon 

 API Utvikler  
Tredjepart (systemutvikler) som Kunden har gitt tilgang 
ABAX API 

 ABAX Utviklerportal  
ABAX’s Utviklerportal er tilgjengelig her: 
https://developers.abax.cloud  

 API Dokumentasjon   
Den dokumentasjonen, data og informasjon som ABAX 
gjør tilgjengelig og tilbyr gjennom ABAX API og ABAX 
Utviklerportal.  

 Produktbeskrivelse 
 ABAX API er et grensesnitt som gjør at data som gjøres 
tilgjengelig for prosessering i annen programvare. 

 Aksept av vilkår 
 En bindende avtale med ABAX er en forutsetning for at 
eksiterende kunder skal kunne benytte ABAX API. ABAX 
API tilbys Kunden som et separate produkt I tillegg til 
eksisterende produkter.  

 For nye kunder må det inngås en særskilt avtale med ABAX 
vedrørende bruk av ABAX API.  

 API Utvikler 
 API Utvikler er å anse som databehandler etter 
personopplysningsloven og GDPR artikkel 4 (8). Kunden, 
dvs. Behandlingsansvarlig, er ansvarlig for å inngå en lovlig 
databehandleravtaler med API Utvikler.  

 Kunden må bekrefte skriftlig overfor ABAX at API Utvikler 
skal gis tilgang til Kundens data gjennom ABAX API.  

 API Utvikler må registrere seg i ABAX Utviklerportal og 
godkjenne både ABAX’ generelle avtalevilkår og disse 
tjenestevilkårene før API Utvikler gis tilgang til ABAX API.  

 Registrering  
 For å få tilgang til ABAX API eller for å anledning til fortsatt 
bruk av ABAX API må Kunden og/eller API Utvikler 
registrerer opplysninger som ABAX finner påkrevd (som 
identifikasjonsopplysninger, kontaktinformasjon mv.)  

 Bruk av ABAX API 
 ABAX gir Kunden og/eller API Utvikler en begrenset, ikke-
eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke ABAX API.  

 Kunden og/eller API Utvikler aksepterer at ABAX utfører 
nødvendige utviklingsarbeider i ABAX API, hvilket 
innebærer at funksjonalitet mv. kan bli endret.  

 Kunden og/eller API Utvikler kan bare få tilgang til ABAX 
API på måte som beskrevet i API Dokumentasjon.  

 Kunden og/eller API Utvikler skal ikke bruke ABAX API i 
strid med gjeldende lovgivning eller på en måte som strider 
med andres rettigheter, herunder, men ikke begrenset til 
IPR rettigheter, personvernrettigheter eller krenker noens 
privatliv. Kunden og/eller API Utvikler må heller ikke bruke 
ABAX API i strid med eventuelle øvrige avtaler inngått med 
ABAX.  

 Kundene og/eller API Utvikler skal ikke på noen måte 
overføre datavirus eller annen programvare som kan påføre 
direkte skader eller skadelige effekter eller påvirkning på 
datasystemer eller data.  

 Kunden og/eller API Utvikler skal ikke bruke ABAX API to å 
kopiere eller konkurrere med produkter eller tjenester som 
tilbys av ABAX.  

 Databehandling  
 Alle data skal lagres og behandles med nødvendig og 
sikker kryptering.  

 Alle vilkår i punktet om Databehandling i de generelle 
avtalevilkårene for anvendelse ved bruk av ABAX API.  

 Betaling  
 Prisen for bruk av ABAX API er den pris som er avtalt 
mellom ABAX og Kunden.  Dersom det ikke er avtalt noen 
særskilt pris, er prisen den pris som til enhver tid fremgår av 
ABAX’ gjeldende prisliste.  

 Avtaleperiode og oppsigelse 
 Avtaleperioden for ABAX API vil løpe fra avtaleinngåelsen 
og vil løpe inntil avtalen blir sagt opp i henhold til vilkårene 
nedenfor.  

 Kunden kan si opp ABAX API med minst 30 dagers skriftlig 
varsel. Oppsigelse sendes via e-post til 
kundesenter@abax.no eller via selvbetjeningsløsning på 
ABAX sin hjemmeside (Abonnementshåndtering). 

 Fra og med opphørstidspunktet vil Kunden og API Utvikler 
umiddelbart miste alle rettigheter og lisenser til bruk av 
ABAX API, og tilgang til ABAX API vil bli sperret.  
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