
Spesielle Vilkår og Betingelser for Softpay 1 / 2

1. Innledning

1.1. Vilkårene i dette dokumentet gjelder kun for Nets sin 

leveranse av Softpay til Kunden. I tillegg gjelder vilkå-

rene for produkter og tjenester for betalingsterminaler 

(” Vilkårene”).

1.2. Nets skal kun levere Softpay til Kunden dersom det er skrift-

lig avtalt mellom Partene.

1.3. Dette dokumentet utgjør en integrert del av Avtalen. 

1.4. Ved uoverensstemmelser mellom teksten i Vilkårene og de 

spesielle vilkårene som er fastsatt i dette dokumentet, har 

de spesielle vilkårene i dette dokumentet forrang.

2.	 Definisjoner

2.1.	 De	definerte	begrepene	i	Avtalen	og	Vilkårene	skal	ha	

samme betydning i dette dokumentet med mindre annet er 

angitt.

2.2.	 Følgende	begreper	er	definert	i	dette	dokumentet:

 COTS-enhet 

 En kommersielt tilgjengelig mobil enhet (f.eks. smarttelefon 

eller nettbrett) som er utformet for massemarkedsdistribu-

sjon og som bruker operativsystemet Android. 

 Softpay

 En mobil betalingsapplikasjon (”Softpay-applikasjonen”) 

og et backend-system som kan gjøre en COTS-enhet (som 

definert	ovenfor)	om	til	en	kontaktløs	betalingsterminal.

3. Nets’ rolle

3.1. Nets og eieren av rettighetene til Softpay har inngått en 

distribusjonsavtale som gir Nets rett til å distribuere Softpay. 

3.2. Ved levering av Softpay leverer Nets PSP-tjenester til 

 Kunden. Nets’ levering av PSP-tjenestene reguleres av punkt 

13 i Vilkårene. 

3.3. For å unngå tvil bemerkes det at Softpay ikke inkluderer 

innløsningstjenester eller kassetjenester/programvare.  

3.4. Nets kan, uten Kundens forutgående skriftlige samtykke, 

bruke underleverandører til å levere Softpay til Kunden. 

4. Generelle krav

4.1. Softpay-applikasjonen

4.1.1. Kunden kan laste ned Softpay-applikasjonen fra Google Play 

Store til en støttet COTS-enhet.

4.1.2. Nets skal, på forespørsel fra Kunden, gi Kunden legitimasjon 

for å aktivere Softpay på hver COTS-enhet når den er lastet 

ned og installert fra Google Play Store.

4.1.3. Nets er ikke tilknyttet, assosiert, autorisert, godkjent av 

eller på noen måte forbundet med Google Play Store (eller 

Google), og er ikke ansvarlig for bruken eller funksjonen av 

denne.

4.2. Lisens

4.2.1. Nets gir Kunden en begrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke 

Softpay i samsvar med vilkårene og varigheten av Avtalen. 

Kunden skal følge Nets’ skriftlige instruksjoner om bruk av 

Softpay.

4.2.2. Ingen eierskap, eiendomsrett eller lignende til Softpay 

overføres til Kunden, og Nets/Nets sin lisensgiver beholder 

alle rettigheter til Softpay.

4.2.3. Kunden skal ikke overføre eller videre-lisensiere Kundens 

lisens til Softpay eller andre leveranser eller andre arbeids-

produkter helt eller delvis.

4.2.4.	 Kunden	skal	ikke	modifisere,	endre	eller	kopiere	Softpay.

4.2.5. Kunden skal kun bruke Softpay for sine salgssteder i de land 

som er avtalt med Nets.

4.3. Enheter

4.3.1.	 Softpay	fungerer	bare	på	en	COTS-enhet.	Den	spesifikke	

modellen som brukes som en støttet COTS-enhet må 

godkjennes av Nets før Softpay-applikasjonen aktiveres på 

COTS-enheten.

4.3.2.	 Kunden	må	anskaffe	de	nødvendige	COTS-enhetene	og	

bære alle kostnader knyttet til dette, og Nets er ikke ansvar-

lig for COTS-enhetenes funksjonalitet.

4.3.3. En COTS-enhet må ha en innebygd NFC-antenne og kjøre 

en støttet versjon av Android OS og overholde kravene til 

EMV Tap-to-phone eller PCI CPOC. COTS-enheten må kjøre 

på en versjon av Android OS som angitt og godkjent av 

Nets.

4.3.4. Det kreves at hver COTS-enhet har online-tilkobling for å 

fungere, noe Kunden er ansvarlig for. Kunden skal bære alle 
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kostnader i forbindelse med bruk og drift av Softpay, f.eks. 

strøm, nettforbindelse og forbruksmateriell.

4.4. Sikkerhet

4.4.1. Softpay innebærer gjennomføring av betalingstransaksjoner 

i	ett	eller	flere	EMV-betalingsnettverk.	Nets	har	rett	til	å	

blokkere transaksjoner hvis Nets mistenker at sikkerheten 

til en COTS-enhet eller Softpay kan ha blitt kompromittert. 

Dette kan skje på grunn av enheter som er rooted, misten-

kelige apper som er installert på enheten, bruksmønstre osv.

4.4.2. Etter aktivering av Softpay på de aktuelle COTS-enhetene, 

må alle COTS-enheter til enhver tid overvåkes og kontrolle-

res av Kunden og Kundens representanter. COTS-enhetene 

må ikke brukes som en uovervåket betalingsterminal.

4.5. Oppdateringer av Softpay

4.5.1. Kunden skal oppdatere, eller la Nets oppdatere, Softpay når 

Nets	ber	om	det,	og	når	Nets	finner	det	nødvendig.	Bruk	av	

en programvareversjon som er eldre enn de nyeste versjo-

nene skjer på Kundens eget ansvar. Den nyeste versjonen og 

støttede versjonen av Softpay må lastes ned fra Google Play 

Store, med mindre annet er meddelt av Nets.

5. Personopplysninger

5.1. Hvis Kunden bruker Softpay med Nets som innløser, vil 

 Kunden og Nets være uavhengige behandlingsansvarlige, 

dvs. at ingen av Partene behandler Personopplysninger på 

vegne av den andre Parten. 

5.2. Hvis Kunden bruker Softpay med en annen innløser enn 

Nets, skal Partene i god tro samarbeide for å sikre over-

holdelse av gjeldende lovgivning om Personopplysninger.


