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1 Anvendelse av de generelle vilkårene 
Disse generelle vilkårene for betalingsterminaler og betalings-
terminaltjenester (Generelle vilkår) skal gjelde for avtalen 
mellom Nets og kunden om leveranse av Produkter og Tjenes-
ter. De generelle vilkårene kommer til anvendelse med mindre 
kunden og Nets har avtalt noe annet skriftlig. Avtalen trer i kraft 
når partene har undertegnet avtalen, eller når Nets har godkjent 
bestillingen av Nets’ produkter og tjenester som kunden har 
sendt inn.

2 Definisjoner
Følgende definisjoner skal gjelde for disse generelle vilkårene:

Kunde henviser til foretaket som har inngått en avtale med Nets 
om levering av produkter og tjenester;

Nets henviser til  det Nets-selskap bestillingen er plassert hos 
eller det foretaket som identifiseres på Kundens bestillings-
bekreftelse, faktura eller annen form for kjøpsdokument 
inngått av Kunden på tidspunktet Kunden kjøpte produktet eller 
 tjenesten;

Betalingsterminaltjenester henviser til overføring av transak-
sjoner samt støtte- og rapporteringstjenester som Nets leverer 
til Kunden;

Produkt henviser til en betalingsterminalenhet og installert 
programvare på denne;

Bytte-service henviser til tjenesten for å korrigere feil på pro-
duktet og bytte det som nærmere angitt i punkt 9;

Tjenester henviser til betalingsterminaltjenestene og Bytte- 
service samlet.

3 Kundens generelle forpliktelser
Kunden skal oppgi de opplysninger som kreves,  i formatet Nets 
spesifiserer, for at Nets skal kunne levere Produkter og Tjenes-
ter på riktig måte. 

Kunden skal til enhver sørge for at opplysningene er oppdatert 
og kommunisere eventuelle endringer i informasjonen til Nets, 
herunder endringer av Kundens gateadresse, postadresse og 
salgssted, eller innløser av betalingstransaksjoner. Kunden er 
ansvarlig for eventuell forsinkelser og feil som skyldes man-
glende eller feilaktige opplysninger.

Kunden har  ikke rett til å modifisere Produktet eller bruke det 
med programvare som Nets ikke har godkjent. 

Kunden skal følge Nets’ skriftlige instruksjoner om bruken av 
Produktet og Tjenestene og oppdatere, eller tillate Nets å opp-
datere, programvaren i Produktene, som forespurt av Nets. All 
bruk av programvareversjon eldre enn de tre siste versjonene 
skjer på Kundens egen risiko.

Kunden er ansvarlig for å inngå nødvendige avtaler med 
innløser av betalingstransaksjoner, andre betalingstjenesteleve-
randører og finansiell avtale med sin bankforbindelse forut for 
bruken av Produktet og Betalingsterminaltjenestene. Kunden 
skal dekke alle kostnader i forbindelse med driften av Produktet, 
for eksempel elektrisitet, kommunikasjon og terminalrekvisita. 

Dersom Produktet er integrert i Kundens kassesystem, skal 
Kunden for egen regning være ansvarlig for integrasjon ved 
hjelp av Nets’ grensesnittspesifikasjon, samt for systemtesting. 

Kunden skal ikke feste teip, klistremerker eller andre merker 
på Produktet uten Nets’ skriftlige forhåndsgodkjenning. Med 
mindre annet er skriftlig avtalt med Nets skriftlig, skal enhver 
bruk av Produktet eller Betalingsterminaltjenestene utenfor 
landet der Nets har sitt forretningskontor, skje på Kundens egen 
risiko, og Kunden er ansvarlig for eventuelle merkostnader som 
oppstår som følge av slik bruk.

4 Nets’ generelle forpliktelser
Nets skal sørge for at  Betalingsterminaltjenesten, der denne 
innebærer behandling av betalingskortdata, oppfyller sertifi-
kat- og sikkerhetskravene som er fastsatt av kortselskaper og 
myndigheter, inkludert PCI DSS (Payment Card Industry - Data 
Security Standard).

Nets skal levere Produkter og Tjenester til Kunden slik i henhold 
til avtalen mellom partene. Kunden skal inspisere og teste 
Produktene umiddelbart etter levering. Levering skal anses som 
akseptert dersom Kunden ikke sender inn en skriftlig klage som 
spesifiserer påviste mangler innen syv (7) dager etter levering. 
Dersom leveransen blir forsinket på grunn av Kunden, har Nets 
rett til å angi et nytt leveringstidspunkt. Nets skal ha rett til å 
innkreve eventuelle utgifter som følge av slik forsinkelse fra 
Kunden.

Nets er ikke ansvarlig for at tredjepartstjenester fungerer eller 
er tilgjengelige, for eksempel telekommunikasjonstjenester eller 
innløsningstjenester. 

Nets skal gi telefonstøtte i det spesifiserte tidsrommet som er 
angitt på Nets’ nettsted https://shop.nets.eu/. Egne kostnader 
kan påløpe for telefonstøtte. 

Nets har rett til å endre og oppdatere Produktene og/eller 
Tjenestene og, etter behov, erstatte Kundens Produkt med et 
produkt med tilsvarende funksjonalitet.

Nets har rett til å avbryte bruken av Betalingsterminaltjenesten 
i den grad det er nødvendig for reparasjon, service, eller forbe-
dring av Betalingsterminaltjenesten eller av en annen rimelig 
grunn. Nets skal forsøke å kommunisere eventuelle avbrudd i 
Betalingsterminaltjenesten i god tid til Kunden.

5 Immaterielle rettigheter
Programvaren som til enhver tid er installert på Produktet er 
Nets’ og/eller tredjeparts eiendom, og Nets og/eller tredjepart 
eier også alle immaterielle rettigheter knyttet til Betalingstermi-
naltjenesten. 

Mot å betale en avgift, får Kunden en ikke-eksklusiv rett til å 
bruke programvaren i Produktet i avtaleperioden med formål 
om å bruke Produktene slik de er tenkt brukt og i samsvar med 
de instruksjoner Nets gir. Kunden har ikke rett til å overføre, 
modifisere, endre eller kopiere programvaren.  
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6 Avtalens omfang og opphør
Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal avtalen være gyldig for 
en fast avtaleperiode på trettiseks (36) måneder (Fast avtale-
periode). 

Etter den Faste avtaleperioden skal avtalen gjelde inntil den sies 
opp av en av partene med nitti (90) dagers skriftlig varsel. 

Nets skal ha rett til umiddelbart å si opp avtalen og avbryte 
levering av Tjenestene uten varsel dersom

a. Kunden vesentlig har misligholdt avtalen;

b. Kunden har begjært oppbud, søkt om gjeldssanering, er 
under avvikling eller er på annen måte erklært ute av stand 
til å oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser;

c. Kundens maskinvare, programvare eller kommunika-
sjonstilkoblinger etter Nets’ vurdering kan utgjøre en 
fare for Produktets eller Betalingsterminaltjenestens 
sikkerhet, eller Kundens virksomhet ellers innebærer en 
datasikkerhets risiko, og Kunden ikke har utbedret situasjo-
nen til tross for en skriftlig melding fra Nets; eller

d. Kunden bruker Produktet eller Betalingsterminaltjenesten i 
strid med Nets’ instruksjoner.

Dersom avtalen sies opp av Nets på grunn av forhold Kunden er 
ansvarlig for i løpet av den Faste avtaleperioden, har Nets rett til 
å fakturere Kunden for alle tjenesteavgifter for den resterende 
del av den Faste avtaleperioden umiddelbart.

Dersom avtalen sies opp, vil  forhåndsbetalte avgifter ikke bli 
refundert.

Kunden plikter for egen regning og risiko å returnere even-
tuelle leide Produkter til Nets innen ti (10) virkedager etter 
avtalens opphør i samme stand som Produktene var da Kunden 
mottok dem (unntatt normal slitasje). Detaljert informasjon 
om retur av Produktet kan finnes på Nets’ hjemmeside på 
https://shop.nets.eu/. Dersom Kunden unnlater å returnere Pro-
duktet, har Nets rett til å hente Produktet for Kundens regning 
eller fakturere Kunden Produktets eller tilsvarende produkts 
salgspris. Nets har rett til å belaste den månedlige avgiften inntil 
Produktet er returnert. 

7 Suspensjon av betalingsterminaltjeneste
Dersom Kunden har en ubetalt, forfalt faktura, har Nets rett til å 
hindre bruk av Betalingsterminaltjenesten eller et Produkt som 
brukes av Kunden inntil forfalt faktura er betalt i sin helhet. Nets 
er ikke ansvarlig for eventuelle skader som oppstår som følge 
av en slik suspensjon, herunder tap av betalingstransaksjoner 
som fortsatt befinner seg i Produktet. Nets skal ha rett til å 
hindre bruk av Betalingsterminaltjenesten eller et Produkt som 
brukes av Kunden i stedet for eller i tillegg til oppsigelsesalter-
nativet angitt i punkt 6. Nets skal varsle Kunden umiddelbart om 
eventuelle tiltak som iverksettes i henhold til dette punkt 7 .

Kunden er forpliktet til å betale alle avgifter som ikke belastes 
på en betaling-per-bruk-basis selv om bruken av Betalingster-
minaltjenesten er suspendert. Levering av Betalingsterminal-
tjenesten vil bli gjenopprettet når Kunden har betalt de forfalte 
beløpene med påløpte renter og inkassogebyr, og ellers oppfyl-
ler kriteriene i de generelle vilkårene.

Nets har rett til å kreve et gebyr fra Kunden for å gjenopprette 
Betalingsterminaltjenesten.

8 Leie av produkter
Punkt 8 gjelder bare dersom Kunden har leid et Produkt.

Produktet er Nets’ eiendom. Kunden skal ikke selge, lease, pant-
sette, eller på annen måte overdra Produktet eller besittelsen 
av Produktet til en tredjepart eller bruke Produktet til annet enn 
Produktets tiltenkte formål. 

Kunden skal håndtere Produktet med behørig aktsomhet og i 
henhold til instruksjoner gitt av Nets. 

Kunden skal varsle Nets umiddelbart hvis Produktet er skadet 
eller tapt og Kunden er ansvarlig for alle tap Nets pådrar seg på 
grunn av et skadet eller tapt Produkt, herunder Kundens avtalte 
priser som ikke belastes på en betaling-per-bruk-basis.

9 Bytte-service
Dersom et leid Produkt blir defekt, eller et kjøpt Produkt blir 
defekt og  er underlagt Bytte-service, kan Kunden kontakte 
Nets’ telefonsupport. Dersom feilen ikke kan rettes via telefon, 
skal Nets gi Kunden et lignende erstatningsprodukt (som kan 
være brukt). 

Dette gjelder likevel ikke dersom Produktet blir defekt på grunn 
av feil bruk av Produktet, unormal håndtering av Produktet, hvis 
Produktet faller i bakken, uautorisert tukling med eller endringer 
av Produktet, væske i eller på Produktet, hærverk, tyveri, brann, 
oversvømmelse, lynnedslag eller forhold knyttet til Kundens 
fysiske miljø som statisk elektrisitet, ignorering av krav til miljø, 
defekte kabler, feil på nettverkstilkobling, manglende strøm-
forsyning, kommunikasjonslinjer eller lignende. I slike tilfeller 
skal skaden være Kundens ansvar, og Nets skal ha rett til å 
belaste Kunden for reparasjoner eller utskiftninger dersom slike 
feil og mangler oppstår. 

Det kan kreves vederlag for levering av erstatningsproduktet. 
Kunden forplikter seg til, på egen bekostning, å returnere det 
defekte Produktet til Nets uten ugrunnet opphold og senest 
innen ti (10) dager etter å ha varslet Nets om det defekte Pro-
duktet. Detaljert informasjon om retur av Produktet kan finnes 
på Nets’ hjemmeside på https://shop.nets.eu/. Hvis det defekte 
Produktet ikke returneres til Nets, har Nets rett til å fakturere 
Kunden en månedlig avgift for det defekte Produktet til det er 
returnert. 

Nets’ ansvar for produktfeil og feil underlagt Bytte-service skal 
være begrenset til oppfyllelse av forpliktelsene i henhold til 
dette punkt 9.

10 Kjøp av produkt
Punkt 10 gjelder bare dersom Kunden har kjøpt et Produkt.

Eierskap av Produktet, unntatt programvaren som er installert 
på Produktet, skal overføres fra Nets til Kunden når Kunden har 
betalt prisen for Produktet i sin helhet. Risikoen for Produktet 
overføres fra Nets til Kunden ved levering. Kundens rett til å 
bruke programvaren som er knyttet til Produktet er regulert i 
punkt 5.
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Nets forplikter seg til at det kjøpte Produktet oppfyller inn-
løsernes sikkerhetskrav og øvrige krav som gjaldt da Produktet 
ble levert Kunden.. Dersom innløser(e) innfører obligatoriske 
sikkerhetskrav eller andre krav etter levering, og som gjelder for 
Produktet (unntatt programvare), som krever en endring eller 
oppgradering av Produktet, er Kunden ansvarlig for oppgrade-
ring/utskifting av Produktet og alle kostnader relatert til dette. 

Nets skal rette eventuelle defekter og produktfeil på grunn av 
materialer, strukturelle feil eller produksjonsfeil som Kunden 
har meldt fra om skriftlig i perioden på tolv (12) måneder fra 
leveringsdatoen og innen tretti (30) dager fra defekten/feilen 
ble opp daget. Retting kan foretasved å gi Kunden et erstat-
ningsprodukt. Etter at 12-månedersperioden er avsluttet, er 
Nets ikke forpliktet til å rette opp eventuelle defekter eller feil. 
Kunden skal for egen regning og risiko levere Produktet til Nets’ 
for reparasjoner. Nets skal betale utgiftene for å returnere det 
reparerte Produktet til Kunden.

Plikten til å rettegjelder ikke normal produktslitasje eller repara-
sjoner på grunn av en defekt eller feil som er forårsaket av  
(a) en ekstern årsak, for eksempel en ulykke, forstyrrelse av 
elektriske systemer, skade fra lynnedslag, brann eller vann-/
væskeskade; (b) upassende bruk av Produktet eller uaktsom-
het eller forsømmelse av instruksjoner om bruk, service og 
rengjøring av Produktet; (c) utførte endringer eller reparasjoner 
eller rekvisita som brukes av Kunden eller en tredjepart i strid 
med instruksjonene; eller (d) forsømmelse av Produktets krav til 
bruksmiljø.

Hvis det viser seg at feilen som rapporteres av Kunden ikke er 
dekket av ovennevnte rettingsplikt, Nets har rett til å belaste 
Kunden for arbeidet med å undersøke og identifisere feilen. 
Videre skal Nets ha rett til å belaste Kunden for avtalte repara-
sjoner av defekter eller feil som ikke er dekket.

Nets’ ansvar for feil og mangler ved Produktet er begrenset til å 
oppfylle forpliktelsene til retting i henhold til punkt 10.

11 Priser og betaling
Kunden skal betale for Produkter og Tjenester i henhold til 
Nets’ til enhver tid gjeldende listepriser.  Prislisten oppdateres i 
samsvar med punkt 14. 

Betalingsbetingelsene er fjorten (14) dager netto fra fakturadato. 
Eventuelle innsigelser til fakturaen skal sendes skriftlig. Den 
ubestridte delen av fakturaen skal betales innen forfallsdato. 
Betalingsplikten inntrer når Produktet er levert til Kunden. 

Ved for sen  betaling påløper renter i samsvar med gjeldende 
lov om forsinkelsesrente 

Nets har rett til å kreve inn forfalte krav samt eventuelle inn-
kasso- og behandlingsgebyr og påløpte forsinkelsesrenter i 
samsvar med relevant lovgivning, eller overdra slike fordringer 
til en tredjepart for innkrevingsformål.

12 Ansvarsbegrensning
Nets er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for indirekte 
tap, herunder tilfeldige eller avledede tap, driftstap, følgeskader, 
krav fra tredjeparter og/eller tap av data, inntekt, fortjeneste, 
kunder, goodwill eller rentetap. Nets er ikke ansvarlig overfor 

Kunden for tap forårsaket av suspensjon av betalingsterminal-
tjenesten i henhold til punkt 7. 

Nets’ ansvar for direkte tap skal begrenses til et beløp som 
tilsvarer de avgiftene som Kunden har betalt til Nets i henhold til 
avtalen i de tolv (12) månedene før tapet oppsto.

Nets er kun ansvarlig for Tjenestene og sine egne handlinger. 
Nets er ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle 
feil/mangler eller forsinkelser, eller på andre måter manglende 
oppfyllelse av sine forpliktelser, i den grad dette skyldes Kun-
den eller en tredjepart.

13 Force majeure
Nets er ikke ansvarlig for tap som følge av Nets’ unnlatelse av å 
oppfylle sine forpliktelser dersom dette skyldes omstendigheter 
utenfor Nets’ kontroll. Selv på de områder hvor strengere regler 
om ansvar gjelder, skal Nets ikke være ansvarlig for tap som 
oppstår som følge av: 

• brudd i eller manglende tilgang til IT-systemer eller skade 
på data i disse systemene på grunn av en hvilken som helst 
av faktorene angitt nedenfor, uansett om Nets eller en tred-
jepart er ansvarlig for drift av disse systemene 

• strømstans eller sammenbrudd i Nets’ telekommunikasjons-
system, juridisk eller administrativt inngrep, naturkata-
strofer, krig, revolusjon, opprør, sabotasje, terrorisme eller 
vandalisme (inkludert datavirusangrep eller hacking)

• streik, lockout, boikott eller blokade, uavhengig av hvorvidt 
konflikten er rettet mot, eller ble startet av, Nets selv eller 
Nets’ organisasjon, og uavhengig av årsak. Dette gjelder 
også hvis konflikten kun påvirker deler av Nets  

• andre forhold som er utenfor Nets’ kontroll.

14 Endringer 
Nets kan endre disse generelle vilkårene og prisene med én (1) 
måneds varsel. Slikt varsel kan  sendes pr e-post. Fristen kan 
likevel være kortere dersom endringen skyldes myndighetskrav,  
krav fra innløsere, krav fra kortorganisasjonene, krav fra andre 
betalingstjenesteleverandører eller er av viktige sikkerhetshen-
syn.   Varsel er ikke nødvendig dersom endringen er av mindre 
betydning eller fordelaktig for Kunden. 

Kunden er forpliktet til å opplyse om en e-postadresse hvor slikt 
varsel kan sendes. Kunden bærer selv ansvaret for at Kunden 
ikke mottar melding om avtaleendring, dersom Kunden ikke har 
meldt om endring av e-postadresse til Nets. 

Med mindre endringen skyldes et tvingende krav fra et kort-
selskap eller en innløser, lov, forskrift, eller en ordre eller 
vedtak fra en autoritet, og endringen er ugunstig for Kunden, 
skal Kunden uavhengig av den faste avtaleperioden ha rett til 
å heve avtalen før endringen trer i kraft ved å sende en skriftlig 
melding til Nets. Hvis Kunden ikke har sagt opp avtalen skriftlig 
før endringen trer i kraft, skal Kunden anses å ha samtykket i de 
nye vilkårene, og Kunden skal være bundet av de nye bestem-
melsene i avtalen.

15 Behandling av personopplysninger 
15.1 Personopplysninger fra enkeltpersoner knyttet til Kunden 

(kontaktpersoner osv.) behandles av Nets som behand-
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lingsansvarlig i) for å kunne levere tjenestene og oppfylle 
forpliktelser i henhold til avtalen, ii) for å gjøre kundeanaly-
ser og oppfølging av kundeforholdet, iii) for å gjøre forret-
nings- og metodeutvikling, samt foreta en risikovurdering 
av Kunden, iv) for markedsføringsmål av Nets’ konsernsel-
skaper, v) i forbindelse med opptak av telefonsamtaler, vi) 
for å sjekke Kundens kredittverdighet i samsvar med denne 
Avtalen. Personopplysningene omfatter opplysninger om 
kontaktpersoner som behandles med sikte på etablering 
av kundeforholdet, support osv. Kunden forplikter seg til å 
informere sine ansatte og andre representanter om avgivel-
sen. av personopplysninger til Nets som en del av Avtalen 
for de ovennevnte formålene, og at informasjon om Nets’ 
behandling av personopplysninger er å finne på Nets’ nett-
sted. En oversikt over selskap i samme konsern som Nets er 
å finne på www.nets.eu. 

15.2 Personopplysninger fra enkeltpersoner som er kunder av 
Kunden vil bli behandlet av Nets som databehandler, på 
vegne av Kunden. Personopplysningene inkluderer trans-
aksjonsdata, inkludert kort- og andre betalingsdata. Denne 
behandlingen er regulert av databehandleravtalen, som er 
en del av denne Avtalen, og er tilgjengelig på www.nets.no/
payments/vilkar. 

16 Taushetsplikt
Partene skal behandle all informasjon angående avtalefor-
holdet mellom Kunden og Nets fortrolig. Plikten til å holde all 
informasjon fortrolig gjelder med mindre annet er avtalt eller 
det følger av lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse at en 
part har plikt til å gi opplysninger, eller hvis opplysningene er 
allment kjente og tilgjengelige i markedet og dette ikke skyldes 
mislighold fra den annen part. 

Nets har rett til å utveksle informasjon om Kunden til kortorga-
nisasjoner, tekniske underleverandører, salgspartnere, innløsere 
og andre selskaper, såfremt slik utveksling kreves for at Nets 
skal oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen og levere 
Tjenesten.

Kunden  samtykker i at Nets kan videreformidle opplysninger 
om Kunden (som kontaktinformasjon, informasjon knyttet til 
avtalen og opplysninger  om forretningsforholdet med Nets) 
til andre selskaper i samme konsern som Nets til bruk i for ek-
sempel intern konsernrapportering, markedsføring, og i til bruk 
av andre selskap i konsernet for  salg av produkter og tjenester, 
inkludert markedsføring gjennom elektroniske midler som 
e-post. Mottakere av markedsføring via elektroniske midler kan 
alltid velge bort å motta ytterligere markedsføring fra Nets eller 
Nets’ konsernselskaper.

17 Andre vilkår
Nets kan ta opp innkommende og utgående samtaler på sine 
telefonnumre. De innspilte samtalene skal kun håndteres av 
personer med nødvendig tillatelse. De innspilte samtalene kan 
brukes for å undersøke klager, kvalitetskontroll og for opplæring 
av kundeservicerepresentanter. 

Nets har rett til å kontrollere Kundens kredittverdighet ved inn-
gåelse av avtalen og i løpet av avtaleperioden, dette for å sikre 
at Kunden er i stand til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til 
avtalen. 

Nets har rett til å vise til Kunden i sin markedsføring. 

Nets kan overdra avtalen til et selskap i Nets-konsernet uten 
Kundens samtykke.  Nets kan, uten Kundens samtykke,  overdra 
avtalen til en tredjepart dersom Nets foretar helt eller delvis 
frasalg av de  aktivitetene som er omfattet  av avtalen til tredje-
parten. I så fall vil avtalen fortsette uendret med den nye eieren 
som avtalepart.

Kunden har ikke rett til å overdra eller på annen måte transpor-
tere avtalen til en tredjepart, verken helt eller delvis, uten Nets’ 
skriftlige samtykke.  En endring av organisasjonsnummeret 
anses alltid som en overdragelse, og krever en ny avtale med 
Nets.

18 Lovvalg og konfliktløsning
Denne avtalen skal være underlagt lovgivningen i landet der det 
registrerte Nets-selskapet som har inngått avtalen med Kunden 
befinner seg. Eventuelle tvister i forbindelse med avtalen skal 
forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom partene. Dersom 
enighet ikke oppnås, skal tvisten  løses av domstolene med ting-
retten på Nets’ kontoradresse som domstol i første instans.

19 Spesielle vilkår for kunde i Norge
Vilkårene i dette punkt 19 gjelder for avtale med Nets Branch 
 Norway. I tillegg gjelder de generelle vilkårene. Ved motstrid 
 mellom de generelle vilkårene og vilkårene fastsatt i dette 
punktet, har vilkårene i dette punktet forrang.

Levering og installasjon
Kunden kan velge mellom installasjon ved montør, eller egen-
installasjon. 

Installasjon utført ved montør
Kunden må gi Nets’ servicepersonell uhindret adgang til lokale-
ne sine i den utstrekning det er nødvendig for å utføre installe-
ringen. 

a) Installasjon inkludert ADSL-kommunikasjon 

Installasjonen omfatter oppkobling av ADSL-ruter med med-
følgende kabel inntil 2,5 meter, og installasjon og testing av 
Produktet til det fungerer. 

b) Installasjon uten ADSL-kommunikasjon 

Installasjonen omfatter installasjon og testing av Produktet til 
det fungerer. En slik installasjon forutsetter at annen kommuni-
kasjonsløsning er operativ når Nets’ servicepersonell ankom-
mer.

Leveransen er gjennomført når Produktet er installert og fun-
gerer. 

Egeninstallasjon 
Produktet sendes til Kunden per post. Kunden må installere 
produktet i henhold til den vedlagte bruksanvisningen. Leveran-
sen er gjennomført  når Produktet er mottatt av Kunden. 

Betaling 
Nets fakturerer per påbegynt måned. Betaling for Tjenester 
betales månedlig på forskudd.

Betaling foretas via  Autogiro. Kunden gir fullmakt til Autogiro-
trekk ved inngåelse av Autogiroavtale med Nets.  Inngår Kunden 
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ikke en Autogiroavtale på de løpende kostnadene, belastes et 
faktureringsgebyr ved fakturering.

20 Spesielle vilkår for kunde i Danmark
Vilkårene i dette punkt 20 gjelder for avtale med Nets Denmark 
A/S. I tillegg gjelder de generelle vilkårene. Ved motstrid mellom 
de generelle vilkårene og vilkårene som er fastsatt i dette punk-
tet, har vilkårene i dette punktet forrang.

Når Kunden godtar disse generelle vilkårene, godtar Kunden å 
betale alle skyldige beløp ved bruk av den direkte belastnings-
tjenesten Leverandørservice. Alle skyldige beløp faktureres 
etter at produktet er sendt fra Nets, og forfaller som angitt i 
ordrebekreftelsen eller prislisten. Betalingsfristen er åtte (8) 
dager netto fra fakturadato.

21 De generelle vilkårenes gyldighet 
De generelle vilkårene gjelder fra 1. april 2017. De generelle vil-
kårene skal erstatte alle tidligere bestemmelser som er anvendt 
mellom Nets og Kunden når de trer i kraft. 
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