
Vilkår for bruk
Access Control Cloud-applikasjoner

1. DEFIISJONER

1.1 Avtale: betyr avtalen mellom Salto og klienten angående bruk og tilgang til tjenestene av klienten, formalisert i samsvar

med bestemmelsene i artikkel 3 i disse generelle vilkårene, og som omfattes av disse generelle vilkårene og E-post-

postbekreftelsen.

1.2. Leire: betyr Clay Solutions BV, et privat aksjeselskap, innlemmet under nederlandsk lov, med registrert kontor og

hovedkontor i Kraanspoor 48, Amsterdam.

1.3. Klient: En juridisk eller fysisk person som opererer som profesjonell eller bedrift (ikke som forbruker) og som inngår

avtalen med Salto for bruk og tilgang til tjenestene.

1.4. Konfidensiell informasjon: betyr (i) all informasjon angående maskinvaren, tjenestene eller en kupong, uavhengig av dens

support (design, håndbøker, programvare, hardware osv.) (ii) all annen informasjon som skal godkjennes av partene i henhold

til denne avtalen ; og (iii) all teknisk, finansiell, kommersiell, industriell eller strukturell informasjon angående aktiviteten til

Salto og dets konsern.

1.5. Bekreftelse Email: betyr bekreftelsesmeldingen for idriftsettelse av nettstedet levert elektronisk av Salto til kunden, som

ber om å utføre registreringen i plattformen.

1.6. Direkte skade: betyr enhver faktisk og materiell skade eller tap, bortsett fra indirekte skader, forårsaket av en part som en

direkte og nødvendig konsekvens av brudd på avtalen fra den andre parten.

1.7. Gratis prøveperiode: syv (7) kalenderdager etter registrering hvor kunden kan få tilgang til og bruke tjenestene i henhold til

artikkel 5. 

1.8. Gebyrer: betyr gebyrene som skal betales av klienten til Saltos partner for kjøp av hver kupong for å få tilgang til og bruke

tjenestene gjennom plattformen, alt i samsvar med bestemmelsene i artikkel 9.

1.9. Generelle betingelser : betyr disse generelle vilkårene.

1.10. Gruppe: skal ha betydningen angitt i bestemmelse 42 i den spanske handelskoden.

1.11. Maskinvare: betyr den Salto KS-kompatible hardware kjøpt til en Saltos partner som kreves for tilgang og bruk av

tjenestene av kunden.

1.12. Indirekte skade: betyr følgeskader, tap av fortjeneste, tapte besparelser, redusert goodwill eller omdømmeskader på

Kundens eller Saltos egen kunde eller andre tredjeparter, og alle andre former for indirekte skade påført en Part som ikke er en

direkte og nødvendig konsekvens av et brudd på avtalen fra en part.

1.13. Installatør: betyr enhver installatør som er autorisert av Saltos partner eller av Salto for igangkjøring av maskinvare,

oppsett og utgivelse av nettstedet.

1.14. Immaterielle og industrielle rettigheter:  betyr alle intellektuelle og industrielle eiendomsrettigheter i betydningen spansk
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eller utenlandsk lov, inkludert andre eiendomsrettigheter og potensielle lisensrettigheter, kildekoder, databaserettigheter og

andre rettigheter som tilhører Salto eller dets konsern i ordets videste betydning.

1.15. Skadevare: betyr applikasjoner, kjørbar kode eller skadelig innhold, og alle dataprogrammer som er spesielt utviklet for å

infiltrere og skade datamaskiner uten Saltos samtykke eller som Salto anser for å skade plattformen. Skadelig programvare

skal dekke, uten begrensning, alle forskjellige typer trusler mot datamaskinens sikkerhet, blant annet virus, spionprogrammer,

ormer, trojanere eller rootkits.

1.16. Mobilapp: betyr mobilapplikasjonen kjent som "Salto KS App" som er gjort tilgjengelig av Salto gjennom Google spiller

Store og Apple App Store.

1.17. Fester: betyr Salto og klienten, hver for seg "Party".

1.18. Partnerdokumentasjon: betyr all kontraktsdokumentasjon inngått mellom en Saltos partner og klienten (enten skriftlig

eller via digitale midler) for kjøp av maskinvaren og/eller en kupong av kunden, som skal inkludere gebyrene for tilgang og

bruk av Tjenester.

1.19. Personlig informasjon: betyr alle personopplysninger knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person som

introduseres, samles inn eller samles inn gjennom plattformen.

1.20. Plattform: betyr "Salto KS"-plattformen administrert av Salto og brukt av Salto for å levere tjenestene, besto av nettappen

og mobilappen.

1.21. Behandleravtale: betyr tilleggsavtalen som er inngått av Salto og Kunden (hvis det kreves av den til enhver tid gjeldende

lovgivningen), på hvilket grunnlag Salto skal behandle personopplysninger.

1.22. Registrering: prosess som skal fullføres for å aktivere nettstedet etter bestemmelsene i artikkel 4.

1.23. Saltos partner (også bare som partner):  betyr enhver av Saltos partnere som er autorisert for kommersialisering av

maskinvaren og/eller tjenestene i hvert geografisk område (som oppført i plattformen eller referert til av Salto) og gjennom

hvilke kunden kjøpte kupongen for bruk og tilgang til tjenester og /eller maskinvaren.

1.24. Service: betyr tjenesten "Salto KS", hvor tilgangskontrollfunksjonene til Salto KS gjøres tilgjengelig eksternt for Kunden

av Salto gjennom Plattformen.

1,25. Områdedetaljer: betyr kundekode, passord, kundenavn, aktiveringskoder og andre detaljer knyttet til kunden som tillater

kunden å ha tilgang til nettstedet.

1,26. Nettstedet: betyr en konto som gjør det mulig for kunden å ha tilgang til og bruke tjenestene gjennom plattformen.

1,27. Begrep: betyr tidsperioden avtalen skal være gyldig, håndhevbar og i kraft som angitt i bestemmelsene i artikkel 21.

1,28. Bruker(e): fysisk(e) person(er) autorisert av klienten for bruk av tjenestene.

1,29. Bruker: betyr ett eller flere dokumenter utpekt av Salto som sådan, enten i elektronisk form eller ikke, som inkluderer

brukerdokumentasjon for maskinvaren og tjenestene.

1.30. kupong(er): En kode på tolv (12) alfanumeriske tegn som må kjøpes av kunden. Koden må introduseres av Kunden i Web-

appen, eller av enhver Installatør med tilgangsrettigheter gitt av Kunden, for å aktivere, bruke og ha tilgang til Tjenestene. En
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kupong har ett (1) års gyldighet.

1.31. Web App: betyr nettapplikasjonen som er tilgjengelig på følgende URL: https://app.saltoks.com, også kjent som "Salto

KS Web App".

2. ANVENDELSE OG ENDRINGER

2.1. Før kunden godtar disse generelle betingelsene, må kunden ha kjøpt maskinvaren fra en Saltos partner. Et slikt forhold

mellom Kunden og Saltos Partner er regulert under Partnerens Dokumentasjon. Kunden godtar at Tjenestene skal leveres av

Salto til Kunden i henhold til bestemmelsene i disse Generelle Betingelsene. 

2.2. Disse generelle vilkårene gjelder for Saltos gjengivelse av Tjenestene til Kunden gjennom Plattformen, samt Kundens

tilgang til og bruk av Tjenestene gjennom Plattformen.

For å unngå tvil, regulerer ikke disse generelle vilkårene vilkårene og betingelsene som gjelder salg av maskinvaren og / eller

kuponger fra Saltos partner til kunden (inkludert blant annet garanti og ansvar for salg og bruk av Maskinvare og salg av en

kupong). Eventuelle krav knyttet til salg og bruk av

Maskinvare og salg av en kupong skal rettes til Saltos partner der klienten kjøpte maskinvaren og kupongen.

2.3. Disse generelle betingelsene, sammen med bekreftelses- E-post-posten, utgjør hele avtalen angående levering av

tjenestene av Salto og bruk og tilgang til tjenestene av kunden gjennom plattformen, og erstatter enhver tidligere avtale

mellom partene (eller mellom kunden) og Clay) eller eventuelle generelle vilkår og betingelser som tidligere ble brukt av Salto

eller Clay i forhold til sakene som er referert til der.

I tilfelle uoverensstemmelse mellom de forskjellige dokumentene som inngår i avtalen, skal følgende rekkefølge gjelde:

E-post-postbekreftelsen.

De generelle vilkårene.

2.4. Ethvert vilkår, vilkår eller bestemmelse som er i konflikt med, modifiserer, er i tillegg til eller avviker fra disse generelle

betingelsene eller fra bekreftelses- E-post -posten, skal bare gjelde dersom partene er skriftlig avtalt.

2.5. Anvendeligheten av Kundens eventuelle salgsvilkår eller andre vilkår og betingelser er eksplisitt ekskludert.

2.6. I alle tilfeller der avtalen sies opp uansett årsak, skal de generelle vilkårene fortsette å styre forholdet mellom partene i

den grad det er nødvendig for oppgjør av dette.

Salto forbeholder seg retten til når som helst å foreslå endringer eller erstatning av disse generelle vilkårene. For disse formål

vil Salto informere kunden elektronisk (for eksempel via e-post, via webappen eller mobilappen) om de foreslåtte endringene

for å be om kundens aksept. Kunden skal ha en periode på ti (10) kalenderdager siden mottakelsen av den henviste meldingen

for å godta slike endringer eller erstatninger på den måten som er angitt i Saltos kunngjøring. I det tilfelle den nevnte perioden

har gått uten Kundens aksept på den måten som er angitt i Saltos varsel, skal endringene eller utskiftningene anses for avvist

av Kunden og er derfor ikke anvendelige. I slike tilfeller skal Tjenester fortsette å bli levert under disse generelle vilkårene til

gyldigheten til den aktuelle kupongen utløper.

DANNELSE AV AVTALE

3.1. Som nevnt i Artikkel 2.1, før Kunden aksepterer disse Generelle Betingelsene, bør Kunden tidligere ha kontaktet Saltos

Partner for å kjøpe Maskinvaren.
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Med forbehold for den gratis prøveperioden, erkjenner klienten at for å ha tilgang til og bruke tjenestene, må klienten ha kjøpt

maskinvaren og en kupong fra Saltos partner, og slik maskinvare må være behørig installert av installatøren. Tjenestene kan

ikke leveres i forbindelse med eller i tilknytning til annen maskinvare som er forskjellig fra maskinvaren.

Eventuelle vilkår og betingelser angitt i partnerdokumentasjonen som til slutt inngås mellom Saltos partner og klienten, er

bare bindende og håndhevende overfor Salto hvis slike eller spesifikke vilkår uttrykkelig er inkludert i bekreftelses-e-posten

eller i disse generelle vilkårene, og så lenge ettersom avtalen er formalisert i henhold til vilkårene i artikkel 3.2 nedenfor.

I tilfelle visse vilkår i partnerdokumentasjonen som klienten anser som essensielle (og som er i konflikt med, modifisering, er i

tillegg til eller avviker fra bestemmelsene i de generelle vilkårene), ikke er inkludert av Salto i bekreftelses-e-posten, skal

kunden ha en periode på ti (10) kalenderdager siden mottakelsen av bekreftelses-e-posten for å underrette Salto om sin

beslutning om å si opp avtalen eller om avgjørelsen om å avvikle formaliseringsprosessen av avtalen, alt etter

omstendighetene. I slike tilfeller skal klienten returnere maskinvaren til partneren, og sistnevnte skal tilbakebetale prisen på

maskinvaren og gebyrene for den aktuelle kupongen som kunden eventuelt betaler til Saltos partner. Under ingen

omstendigheter skal klienten ha krav på eller be om erstatning til Salto for konflikt, modifikasjon, tillegg eller avvik mellom

partnerdokumentasjonen og avtalen, i tilfelle klienten bestemmer seg for å si opp avtalen eller avvikle

formaliseringsprosessen av Enighet på grunnlag av dette.

Salto har rett til å avslå en forespørsel om tjenester og dermed bestemme seg for ikke å formalisere avtalen med klienten. I

slike tilfeller skal klienten returnere maskinvaren til partneren, og partneren skal tilbakebetale prisen på maskinvaren samt

gebyrene for den aktuelle kupongen som til slutt blir betalt av klienten til Saltos partner. For å unngå tvil skal Kunden under

ingen omstendigheter ha krav på eller be om erstatning til Salto i tilfelle sistnevnte nekter en forespørsel om tjenester i

samsvar med dette avsnittet.

3.2. Avtalen skal anses formalisert og utført kun når:

kunden har kjøpt maskinvaren fra en Saltos partner;

maskinvaren er behørig installert og registrert av installatøren på plattformen;

Kunden har akseptert disse generelle betingelsene ved å klikke på boksen "JEG GODTAR" eller en tilsvarende boks; og,

Registreringen angitt i artikkel 4 nedenfor er fullført.

3.3. Kunden godtar og godtar å ikke motta kontraktsinformasjonen regulert i artiklene 27 (avsnitt 1 og 3), og 28 i lov 34/2004

av 11. juli om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel, artikkel 10 Direktiv 2000/31/ EU-parlamentet og Rådet av

8. juni 2000 om visse juridiske aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, særlig elektronisk handel, i det indre marked, og

annen gjeldende regulering.

4. KUNDENS REGISTRERING OG NETTSTEDSDETALJER

4.1. For å få tilgang til plattformen og bruke tjenestene, må klienten fortsette med registreringen, ved å fylle ut

registreringsskjemaet på nettet som er tilgjengelig i en lenke sendt til klienten via bekreftelses- E-post-posten, rett etter at

installatøren har satt i gang nettstedet. opp, men før installasjonsprogrammet slipper nettstedet.

4.2. Etter å ha fylt ut registreringsskjemaet online, har kunden tilgang til nettstedet. Klienten vil imidlertid ikke se noen

maskinvare før installatøren frigir nettstedet.
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4.3. Det skal være kundens ansvar å be om nettsteddetaljene. Bortsett fra tilfeller av svindel ("dolo"), avviser Salto ethvert

ansvar for eventuelle skader eller tap, direkte eller indirekte skader, som kan ha blitt påført klienten på grunn av ikke å ha

mottatt bekreftelses-e- E-post eller ikke mottatt bekreftelses-e- E-post i tide.

4.4. Kunden skal håndtere nettstedsdetaljene nøye, konfidensielt og på egen risiko. Blant annet skal klienten bruke rimelige

bestrebelser, inkludert rimelige sikkerhetstiltak knyttet til nettstedsdetaljene, for å sikre at ingen uautoriserte personer kan få

tilgang til tjenestene ved å bruke nettsteddetaljene og kundens nettsted.

Kunden tar det fulle ansvaret for enhver handling som utføres ved bruk av nettstedsdetaljene (som beskrevet i artikkel 17

nedenfor).

4.5. Kunden er ansvarlig for å varsle Salto direkte både per telefon og skriftlig via e-post i tilfelle (mistanke om) tap, tyveri eller

misbruk av nettstedsdetaljer fra tredjeparter.

4.6. Salto har rett til å endre de tildelte nettstedsdetaljene. Salto skal varsle Kunden skriftlig om dette via e-post.

5. GRATIS PRØVEVERSJON

5.1. Når du har fullført registreringen i henhold til artikkel 4, vil kunden bare én gang per klient få en gratis prøveperiode som er

begrenset til en maksimal periode på syv (7) kalender dager siden utgivelsen av nettstedet ("Gratis prøveversjon". Periode"),

og som vil tillate kunden å evaluere tjenestene. I løpet av den gratis prøveperioden skal bestemmelsene i denne artikkelen

gjelde og erstatte alle andre motstridende vilkår i disse generelle betingelsene.

5.2. Tjenestene skal gjøres tilgjengelige for kunden i løpet av den gratis prøveperioden gratis.

5.3. Leveringen av tjenestene på en gratis prøveperiode i løpet av den gratis prøveperioden krever at klienten tidligere har kjøpt

maskinvaren og at slik maskinvare har blitt installert behørig av installatøren.

5.4. Etter at den gratis prøveperioden er utløpt, skal ikke klienten ha tilgang til tjenestene, med mindre den aktiverer en kupong

(ved å introdusere kupongnummeret i den relevante delen i nettappen) som tidligere er kjøpt til installatøren. 

Hvis klienten ikke aktiverer en kupong, selv om den kanskje ikke leveres med tjenestene, skal klienten fortsette å ha tilgang til

nettstedet i frakoblet modus. I slike tilfeller er Salto ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader som kan oppstå ved offline

bruk av klienten av nettstedet, nettstedsdetaljer, maskinvaren og plattformen og andre handlinger utført av klienten og

Brukere.

6. TJENESTER

6.1. I løpet av denne avtalens varighet og så lenge kunden oppfyller gjeldende forpliktelser og overholder

disse generelle vilkårene, gir Salto herved klienten en personlig, begrenset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rettighet

og lisens til å bruke tjenestene gjennom plattformen.

6.2. Lisensen gitt av Salto til kunden i henhold til artikkel 6.1 er underlagt følgende forbud:

(i) Kunden skal ikke lisensiere, underlisensiere, selge, videreselge, overføre, tildele, distribuere eller på annen måte

kommersielt utnytte bilagene og / eller retten til å få tilgang til og bruke tjenestene, med mindre Salto uttrykkelig og på

forhånd har gitt sitt samtykke.

(ii) Kunden skal ikke tillate uautorisert person å få tilgang til eller bruke tjenestene.

(iii) Kunden skal ikke gjøre noen endringer i plattformen.
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(iv) Kunden skal ikke modifisere, dekompilere reverse engineer eller kopiere plattformen, tjenestene eller noen av dens

komponenter.

(v) Kunden skal ikke bruke tjenestene og plattformen (a) på noen måte som er ulovlig, ulovlig, bedragersk eller skadelig, (b) i

forbindelse med eller til å utføre ulovlige, ulovlige, falske eller skadelige formål eller aktiviteter, (c) for ethvert formål som

krenker tredjeparters rettigheter.

(vi) Kunden skal ikke bruke Tjenestene eller Plattformen på noen måte som forårsaker eller kan forårsake skade på

Tjenestene eller Plattformen eller forringet tilgjengeligheten eller tilgjengeligheten av Tjenestene. Blant annet skal ikke klienten

bruke tjenestene og plattformen til å initiere eller forplante en skadelig programvare.

(vii) Kunden skal ikke bruke tjenestene (a) hvis det er en konkurrent til Salto, til Clay eller til et annet selskap i Salto's Group

eller (b) for å overvåke tilgjengeligheten, sikkerheten, ytelsen, funksjonaliteten eller for annen benchmarking eller

konkurransedyktige formål, uten Saltos uttrykkelige skriftlige godkjennelse.

6.3. For å unngå tvil har klienten ingen rett til tilgang til programvarekoden (inkludert objektkode, mellomkode og kildekode) til

plattformen, verken under eller etter avtaleperioden.

7. STØTTETJENESTER

7.1. Tjenester som skal leveres til klienten av Salto i henhold til denne avtalen inkluderer ikke support, som kan utføres av

installatøren, hvis sistnevnte avtaler det med klienten.

7.2. For å unngå tvil skal ethvert krav knyttet til ytelsen av support .

8. MOBILAPP OG KS CONNECT-TJENESTER

8.1. Partene erkjenner og samtykker i at bruken av mobilappen, partenes respektive rettigheter og forpliktelser i forhold til

mobilappen og eventuelle forpliktelser fra en av partene som følge av bruken av mobilappen, kan være underlagt separate

vilkår og betingelser forskjellig fra disse generelle vilkårene. I tillegg kan kunden kjøpe tilleggstjenester fra Saltos partner, kalt

"KS Connect Services", og som kan leveres av en annen leverandør enn Salto. Enkelte funksjoner til disse tilleggstjenestene

kan være tilgjengelige gjennom Salto KS Mobile App, i tillegg til tjenestene som er tilgjengelige på tredjepartenes plattformer.

 

8.2. Partene erkjenner og godtar at gjengivelse, tilgang og bruk av KS Connect-tjenester er ekskludert fra disse generelle

vilkårene. KS Connect Services skal være underlagt egne vilkår og betingelser, som skal aksepteres av Kunden.

9. HONORAR BETALT TIL SALTOS PARTNER

9.1. Gebyrene betales til Saltos partner ved kjøp av hver kupong fra Saltos partner. Gebyrene skal fritt forhandles av Saltos

Partner og Kunden.

9.2. Gebyrene som skal betales av klienten for hver kupong for tilgang og bruk av tjenestene er de som er angitt i

partnerdokumentasjonen.

9.3. Senest fire (4) kalenderuker før utløpet av hver kupong, skal Salto varsle kunden på elektronisk måte (som via e-post, eller

gjennom webappen eller mobilappen) kupongens utløpsdato. For å fortsette å ha tilgang til og bruke tjenestene etter utløpet

av den relevante kupongen, skal kunden kjøpe en ny kupong fra Saltos partner for gebyrene de begge er enige om. Når den er

kjøpt og betalt, bør klienten aktivere den nye kupongen i nettappen for å få tilgang til og bruke tjenestene for en ny årsperiode.
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10. BETALING

10.1. Siden kupongene kjøpes av Kunden fra den aktuelle Saltos Partner, skal Gebyrene betales av Kunden til slik Saltos

Partner.

10.2. Fakturaer skal utstedes av den relevante Salto-partneren til kunden for de tilsvarende gebyrene for kupongen, i forkant av

perioden den gjelder, og klienten skal betale til Saltos partner de tilsvarende fakturaene før aktiveringen av den relevante

kupongen i Web App.

10.3. Dersom Kunden ikke har betalt de skyldige Gebyrene til Saltos Partner i tide og derfor er i mislighold, har Salto rett til å si

opp Avtalen med umiddelbar virkning og umiddelbart suspendere Tjenestene og nekte tilgang til Tjenestene. I så fall skal

Kunden være ansvarlig for alle direkte og indirekte skader påført Salto, omfattende blant annet tap av fortjeneste og

kostnader i forbindelse med rettslige og utenrettslige tiltak.

11. SERVICE OG VEDLIKEHOLD OG ANDRE RESTRIKSJONER PÅ BRUK

11.1. Når Salto vurderer at (i) generelle vedlikeholdstjenester av plattformen og/eller tjenestene må utføres, som kan

planlegges på forhånd, og (ii) slike tjenester sannsynligvis vil påvirke tilgjengeligheten til tjenestene eller er sannsynlig for å ha

en vesentlig negativ innvirkning på tjenestene, skal Salto forsøke å gi kunden forhåndsvarsel om de planlagte

vedlikeholdstjenestene.

Uten å berøre det ovennevnte, har Salto når som helst rett til å umiddelbart blokkere, suspendere eller begrense bruken av

(deler av) tjenestene og / eller tilgangen til (en del av) plattformen, og / eller å ta andre tiltak hvis dette er nødvendig etter

Saltos syn, for vedlikeholdsformål eller for overholdelse av lovbestemte krav, uten at klienten har krav på erstatning for skader

eller tap som er påført (verken direkte eller indirekte skade). I alle fall skal Salto bruke

kommersielt rimelige anstrengelser for å minimere slike forstyrrelser i tjenestene.

Salto skal om mulig informere kunden på forhånd så snart som mulig om slike tiltak. I tilfelle en slik forhåndsvarsel ikke er

mulig med tanke på omstendighetene, vil Salto ved suspensjonen gi kunden en skriftlig varsel som angir årsaken til

suspensjonen.

11.2. Kunden er forpliktet til å yte alt samarbeid som kreves av Salto for service og vedlikehold, herunder stanse Kundens bruk

av Tjenestene, dersom Salto anser dette som nødvendig.

12. TILGJENGELIGHET OG SUSPENSJON AV TJENESTENE

12.1. Salto skal gjøre rimelige bestrebelser for å opprettholde tilgjengeligheten av tjenestene for kunden, men Salto garanterer

ikke 100 % tilgjengelighet.

12.2. Salto garanterer at Tjenestene skal være tilgjengelige for Kunden 90 % av gyldighetstiden til den aktuelle kupongen, med

unntak av:

Tiden som Salto utfører vedlikeholdstjenester i samsvar med bestemmelsene i artikkel 11.

Nedetid forårsaket av omstendigheter utenfor Saltos kontroll, inkludert uten begrensning, eventuelle force majeure-

hendelser (som angitt i artikkel 19).

Enhver forstyrrelse av tjenestene forårsaket av handling eller unnlatelse fra klienten eller tredjeparter, inkludert skadelig

programvare.
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Enhver avbrudd i tjenestene på grunn av endringer eller endringer gjort på maskinvaren av klienten eller av tredjeparter, på

grunn av skade på maskinvaren eller på grunn av kundens brudd på forpliktelsen til å opprettholde maskinvaren i en

tilstrekkelig tilstand. fungerer.

Suspensjon av tjenestene i tilfeller som er tillatt i henhold til bestemmelsene i disse generelle vilkårene.

12.3. Hvis Tjenesten ikke er tilgjengelig, skal Kunden varsle Salto skriftlig under tjenestens utilgjengelighet, slik at Salto kan

bekrefte og fastslå årsaken til utilgjengeligheten. Salto vil gjøre sitt beste for å utbedre funksjonsfeil og restriksjoner på

tjenestene så snart som mulig.

12.4. I tilfelle Salto ikke klarer å opprettholde 90 % tilgjengelighet av tjenestene i løpet av gyldighetsperioden for hver aktiverte

kupong, uten at noen av omstendighetene oppstår i artikkel 12.2 ovenfor og 12.5 nedenfor, bortsett fra i tilfelle Saltos svindel

(dolo), Kunden kan kreve direkte skadeserstatning med forbehold om begrensningene angitt i paragraf artikkel 18. Denne

artikkelen angir det fulle og eksklusive omfanget av Saltos ansvar overfor Kunden med hensyn til tilgjengeligheten av

Tjenestene, og ekskluderer uttrykkelig enhver annen skadesløsholdelse for evt. Direkte eller indirekte skader uavhengig av

Kundens rett til å si opp Avtalen under disse begrunnelsene. Kunden erkjenner og godtar at de ovennevnte avtalte

skadeserstatningene er tilstrekkelige og den eneste kompensasjonen for tap eller skade (direkte eller indirekte skade)

forårsaket av Kunden ved manglende tilgjengelighet av tjenestene.

I tillegg godtar og aksepterer klienten ikke å rette noe krav i forbindelse med manglende tilgjengelighet av tjenestene til Salto-

partneren eller noen annen tredjepart relatert til Salto eller til en slik Salto-partner, og fraskriver seg enhver rett den måtte ha

under enhver jurisdiksjon i denne forbindelse.

Kunden skal be om en slik erstatning til Salto innen en periode på ti (10) kalenderdager fra utløpet av årets gyldighetsperiode

for den aktuelle kupongen, med melding om dato og begynnelse og sluttid for hver utilgjengelighetsperiode. Innen en periode

på tretti (30) kalenderdager fra klientens forespørsel, skal Salto enten nekte forespørselen (forklare årsakene til at slik

utilgjengelighet er ekskludert derfra) eller betale den avtalte skadeserstatningen til klienten.

12.5. Uten at det berører andre suspensjonshendelser som er forutsatt i andre artikler i disse generelle vilkårene, kan Salto

suspendere tjenestene og nekte tilgang til plattformen, uten at kunden har rett til noen som helst skadesløsholdelse eller

kompensasjon, hvis:

Salto anser det som nødvendig å forhindre eller avslutte en bruk av tjenestene som er forbudt i henhold til disse generelle

vilkårene og spesielt, blant annet, under artikkel 6 ovenfor.

Etter varsel til Kunden, dersom Kunden begår et vesentlig brudd på denne Avtalen. 

Kunden betaler ikke gebyrene til Saltos partner i tide i samsvar med artikkel 10.3.

Suspensjon av tjenestene berører ikke rettigheter eller forpliktelser som påløper før eller under suspensjonen.

13. KONFIDENSIALITET

13.1. Partene forplikter seg til ikke å avsløre den konfidensielle informasjonen til tredjeparter uten skriftlig forhåndssamtykke

fra den andre parten. Ikke desto mindre gir partene herved uttrykkelig fullmakt til at konfidensiell informasjon kan deles med

Saltos gruppemedlemmer, Saltos partner, Clay og/eller installatøren.

13.2. Denne taushetsplikten skal forplikte partene og deres representanter. I henhold til denne artikkel skal uttrykket

representant bety enhver ansatt, direktør, agent, konsulent, rådgiver eller enhver annen person knyttet til dem.
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13.3. Med det formål å unngå avsløring av den konfidensielle informasjonen, forplikter hver part seg til å vedta alle ordninger

og tiltak den måtte finne hensiktsmessige for å bevare den konfidensielle informasjonen, spesielt alle nødvendige tiltak knyttet

til dens ansatte som har tilgang til den konfidensielle informasjonen. .

13.4. Hvis noen av partene eller deres representanter bryter konfidensialitetsforpliktelsene heri, skal den brytende parten holde

den andre parten skadesløs for eventuelle skader eller tap, direkte og/eller indirekte skader som den andre parten har påført

som følge av det ovennevnte bruddet.

13.5. I tilfelle en part blir bedt av en rettslig eller administrativ myndighet om å gi den konfidensielle informasjonen, skal den

informere den andre parten umiddelbart.

13.6. Denne taushetsplikten skal forbli i kraft på ubestemt tid, mens den konfidensielle informasjonen bevarer sin

konfidensielle og hemmelige natur.

13.7. For å unngå tvil skal enhver tidligere konfidensialitetsavtale eller gjeldende taushetserklæring som kan ha partene

signert, eller som Kunden kan ha signert med Salto Partner, forbli i kraft og gyldig, ikke påvirkes av denne bestemmelsen, og

fortsatt gjeldende for informasjonen som avsløres under den.

14. DATASIKKERHET

14.1. Salto vil gjøre sitt beste og vedta standard markedssikkerhetstiltak for å sikre at dataene som er tilgjengelige på

plattformen (inkludert kundens data og personopplysninger, blant annet) holdes hemmelig, ikke avsløres for og ikke får tilgang

til uautorisert tredjepart.

14.2. Salto vil gjøre sitt beste for å sikre tjenestene på en passende måte og unngå feil tilgang til disse av uautoriserte

tredjeparter, men Salto tilbyr ingen garanti eller ansvar for slik sikkerhet. Derfor, bortsett fra i tilfelle svindel (dolo), skal Salto

ikke være ansvarlig for tap eller skade (direkte eller indirekte skade) påført av klienten eller en tredjepart som følge av

upassende tilgang til tjenestene av uautoriserte tredjeparter, til tross for av sikkerhetstiltakene

adoptert av Salto. Salto vil ikke svare, bortsett fra i tilfelle svindel (dolo), av skader eller tap (direkte eller indirekte skade)

påført i

forbindelse med avsløring av data tilgjengelig på plattformen.

14.3. Dersom Kunden mistenker eller oppdager at tredjeparter har fått urettmessig tilgang til Tjenestene, for eksempel ved

misbruk av Nettsteddetaljene, skal Kunden varsle Salto om dette så snart som mulig både per telefon og skriftlig via e-post.

14.4. Salto har rett til å iverksette tiltak for å forhindre uredelige aktiviteter med bruker- og tilgangsrettigheter gitt av Salto og

begrense eventuelle skader eller tapte inntekter så langt det er mulig.

15. DATABESKYTTELSE

15.1. Partene erkjenner at Kundens bruk av Tjenestene gjennom Plattformen skal innebære at Salto behandler

Personopplysninger på vegne av Kunden. Kunden skal bare gi Salto tilgang til personopplysninger i den grad det er nødvendig

for formålene med denne avtalen og bruken av tjenestene gjennom plattformen.

Salto skal fungere som databehandler (eller i noen tilfeller underbehandler) av personopplysninger som kontrolleres (eller i

noen tilfeller behandles) av Kunden og som Salto får tilgang til av Kunden ved bruk av Tjenestene. Salto skal kun handle etter

instruks fra Kunden i forhold til behandling av personopplysninger. For slike formål inngår partene herved følgende
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Behandleravtale som kreves av gjeldende lovgivning, som klienten herved godtar og godtar,

ved aksept av disse generelle vilkårene.

Kunden forplikter seg og garanterer overfor Salto at den fullt ut skal overholde gjeldende databeskyttelsesbestemmelser og at

bruk og / eller behandling av personopplysningene ikke skal skje på ulovlig måte uten mulig nødvendig godkjenning og / eller

at bruken og / eller eller behandling eller redigering av personopplysningene skal ikke krenke noen rettigheter til den eller de

involverte partene eller tredjeparter. Kunden er ansvarlig for korrekt og korrekt etterlevelse av gjeldende

databeskyttelseslovgivning, og Kunden skal ikke, ved noen handling eller unnlatelse, få Salto til å pådra seg ansvar overfor en

tredjepart i henhold til den relevante databeskyttelseslovgivningen som er gjeldende fra tid til annen.

15.2. I tillegg skal Salto behandle personopplysningene som er nødvendige for å opprette kontoer på Plattformen, som

behandlingsansvarlig, med forbehold om følgende Personvern av Salto.

15.3. Kunden skal være ansvarlig overfor Salto for enhver skade som oppstår som følge av misbruk eller feil bruk av

maskinvaren og/eller tjenestene, inkludert nettstedsdetaljene.

16. FORPLIKTELSER OG BRUK AV KUNDEN

16.1. Kunden skal overholde alle forpliktelser, instruksjoner, bestillinger og begrensninger som følger av loven og gjeldende

forskrifter og også fra denne avtalen, Behandleravtale, Bruker og andre vilkår og betingelser som er gjort kjent for kunden på

annen måte av Salto.

16.2. Kunden garanterer for nøyaktigheten og fullstendigheten av Kundens data, informasjon og aksepter gitt av Kunden til

Salto ved avtaleinngåelse.

16.3. Kunden skal selv og for egen regning og i rett tid ivareta passende hardware og apparater, IKT-infrastruktur, tilkoblinger,

strømforsyninger, internettabonnementer, programvare og andre nødvendigheter som kreves for å sikre forsvarlig funksjon av

Maskinvaren og/eller Tjenestene.

16.4. Kunden skal til enhver tid gi Salto i god tid alle data eller opplysninger som Salto anser som nyttige, nødvendige eller

ønskelige og alltid yte alt samarbeid for å muliggjøre forsvarlig gjennomføring av Avtalen fra Saltos side. Dersom Kunden ikke

oppfyller denne forpliktelsen, er Salto berettiget til å suspendere Avtalen helt eller delvis, og har også rett til å belaste Kunden

for de påfølgende kostnader.

16.5. Kunden skal ikke gjøre eller tillate uautorisert, ulovlig eller upassende bruk av maskinvaren, mobilappen, nettappen,

kupongen og/eller tjenestene. Kunden skal holde Salto ufarlig fra tredjeparters krav og fra tap eller skader (direkte eller

indirekte skader) forårsaket av enhver uautorisert, ulovlig eller upassende bruk av maskinvaren, kupongen og/eller tjenestene.

16.6. Kunden skal aldri legge inn, behandle, lagre eller spre data i strid med relevante lover og forskrifter, rettighetene til

tredjeparter og/eller rettighetene til Salto, inkludert dets immaterielle og industrielle rettigheter.

16.7. Kunden skal ikke tillate tredjeparter å bruke en kupong eller gjøre bruk av tjenestene uten Saltos uttrykkelige skriftlige

forhåndstillatelse.

16.8. Kunden vil treffe egnede tiltak for å hindre at Saltos IKT-systemer og infrastruktur blir utsatt for enhver form for skadelig

programvare, blant annet datavirus, hacking, spam, spionprogrammer og lignende skadelige filer, og vil treffe egnede tiltak for

å forhindre overbelastning av systemet, ustabilitet og /eller defekt funksjonalitet i Saltos IKT-systemer og infrastruktur.
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16.9. Kunden har i denne forbindelse uttrykkelig forbud mot å selge, leie ut, lease, overføre, gi bruk av eller på annen måte

utlevere Tjenestene og/eller tilhørende dokumentasjon til tredjeparter, med mindre Partene uttrykkelig avtaler annet skriftlig.

16.10. Kunden skal avstå fra å gjøre endringer eller gjøre noen form for skade på tjenestene og maskinvaren.

16.11. Dersom Salto mistenker at kunden handler i strid med en bestemmelse i denne artikkelen, disse generelle vilkårene

og/eller innholdet i avtalen, har Salto rett til å nekte kunden tilgang til tjenesten(e) (midlertidig) med umiddelbar virkning, for å

heve Avtalen og/eller iverksette andre tiltak som Salto finner hensiktsmessig, uten at Kunden kan kreve noen form for

kompensasjon i denne forbindelse, eller refusjon av forskuddsbetalinger.

16.12. Med mindre Partene uttrykkelig avtaler annet skriftlig, skal Kunden selv sørge for nødvendig elektrisitet, tilkoblinger,

hardware, (installasjon av) programvare, sikkerhetstiltak, innstillinger og andre krav og periferutstyr og andre fasiliteter for å

muliggjøre bruk av Maskinvaren og Tjenester og/eller for å kunne koble til plattformen i samsvar med

produktspesifikasjonene.

Videre erkjenner klienten at for å sikre at tjenestene fungerer tilfredsstillende, må maskinvaren holdes under perfekte forhold

og i tilstrekkelig reparasjonstilstand. Kunden er ansvarlig for å opprettholde maskinvaren i gode forhold og utilstrekkelig

reparasjonstilstand for å muliggjøre en uforstyrret bruk av tjenestene. Kunden skal vedta så mange handlinger som det er

nødvendig for å få utbedret feil, funksjonsfeil eller annen skade på maskinvaren (både, under eller etter utløpet av den aktuelle

garantiperioden for maskinvaren gitt av Saltos partner). Avtalen skal ikke anses å være brutt av Salto, og Salto vil derfor ikke

være ansvarlig på noen som helst måte når tjenestene ikke kan leveres på grunn av kundens brudd på de nevnte

vedlikeholdsforpliktelsene til maskinvaren eller når maskinvaren er skadet, endret , modifisert eller deaktivert av en eller annen

grunn.

16.13. Ved eventuell konkurs eller gjeldssanering av Kunden skal Salto informeres om dette umiddelbart (via Kundens

administrator eller likvidator).

17. KUNDENS ANSVAR

17.1. Med mindre klienten effektivt og uttrykkelig beviser noe annet, skal klienten være fullt ansvarlig overfor Salto, for enhver

direkte eller indirekte skade, som oppstår fra tap, kostnader, utgifter eller krav av enhver art som den direkte eller indirekte

måtte ha påført Salto. som en konsekvens av ytelsen i henhold til denne avtalen.

17.2. Spesielt erkjenner og aksepterer klienten at:

Salto skal ikke være ansvarlig på noen som helst måte, verken overfor Kunden eller overfor noen annen person, og

frigir og fraskriver seg uttrykkelig enhver rett det måtte ha til å reise ethvert søksmål mot Salto for direkte eller indirekte

skader som stammer fra tap, skader, kostnader, ansvar eller krav av hvilken som helst art og hvordan det måtte være

forårsaket, og enten det er på grunn av død eller skade på enhver person eller tap av eller skade på eiendom eller på annen

måte, forårsaket som en konsekvens av eller på noen måte forbundet med:

ethvert brudd fra klienten på denne avtalen;

bruken av tjenestene eller nettstedsdetaljene av kunden (inkludert, uten begrensning, all autorisert og uautorisert bruk av

nettstedsdetaljer, all autorisert og uautorisert tilgang til nettstedet og tap eller tyveri av nettstedsdetaljer);

usannheten eller unøyaktigheten av representasjoner og garantier gitt av klienten i avtalen, og brudd fra klienten på lover

og forskrifter som gjelder for klienten og/eller forpliktelser knyttet til dette. Derfor aksepterer kunden sitt fulle ansvar, uten
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noen som helst begrensning, for direkte eller indirekte skader som kan oppstå fra noen av omstendighetene identifisert

under denne artikkel 17.2., og forplikter seg til å holde Salto fullstendig skadesløs mot skader (direkte eller indirekte). ) at

SALTO kan lide eller kan ha lidd på grunn av hendelser ovenfor oppført under (a) til (d), begge inkludert.

17.3. Kunden forplikter seg til å skadesløse og holde Salto fullstendig ufarlig mot og fra alle påstander, krav, krav,

forpliktelser, tap, skader, bøter, bøter eller kostnader av hvilken som helst art (inkludert rimelige advokatsalærer og indirekte

og følgeskader), og enten på grunn av død eller skade på noen person, tap eller skade på eiendom eller på annen måte fra

tredjepart (inkludert, uten begrensning, enhver enhet eller selskap som tilhører kundens

Group, deres aksjonærer, ansatte og styremedlemmer) som en konsekvens av eller på noen måte knyttet til dets ytelse i

henhold til avtalen og bruken av tjenestene.

17.4. For formålet med denne artikkel 17 skal henvisningene til "Kunden" og "Salto" anses å være gjort til Kunden, Salto og

deres tilknyttede selskaper, styremedlemmer, aksjonærer eller ansatte fra tid til annen.

18. SALTOS ANSVAR

18.1. Med mindre annet er avtalt under spesifikke bestemmelser i denne avtalen og med unntak av Saltos svindel (dolo), skal

Saltos totale og eksklusive ansvar i henhold til denne avtalen (inkludert blant annet artikkel 12) være følgende:

Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 18.2 og 18.3 nedenfor, er Salto ansvarlig overfor klienten kun for direkte skader

som direkte er forårsaket kunden, og som utelukkende kommer fra utførelsen av denne avtalen når de yter tjenestene, opp til

et maksimalt samlet beløp som tilsvarer Gebyrer betalt av klienten til partneren i fjor. Kunden må fremlegge skriftlig bevis på

et slikt beløp som ble betalt i fjor, ved å sende SALTO det relevante skriftlige dokumentet som viser at beløpet og som kan

være en del av partnerdokumentasjonen. Salto, eller dets konsern, er ansvarlig for indirekte skader som Kunden lider er

uttrykkelig

ekskludert.

18.2. Saltos ansvar er fullstendig og absolutt utelukket for direkte eller indirekte skader forårsaket som et resultat av, som

stammer fra eller på noen måte i forbindelse med:

maskinvaren, partnerdokumentasjonen og ytelsen til partneren eller installatøren under enhver avtale som er inngått med

kunden;

uriktig, feilaktig, uforsiktig eller ulovlig bruk av tjenestene av kunden eller bruk i strid med kundens forpliktelser i henhold til

avtalen eller gjeldende regelverk fra tid til annen;

unøyaktig eller ufullstendig informasjon på et nettsted, i brosjyrer eller andre former for skriftlig eller elektronisk

dokumentasjon som ikke er utarbeidet av Salto;

manglende overholdelse av tjenestene eller maskinvaren med kundens lokale gjeldende forskrifter;

bruk av utstyr, programvare, grensesnitt, nettverk, IKT-systemer, infrastruktur eller telekommunikasjonslinjer fra tredjeparter;

bruk av tjenestene i løpet av den gratis prøveperioden;

bruk av tjenestene av tredjeparter;

enhver form for bruk av nettstedsdetaljene og tjenestene som kunden bestemmer seg for å utføre;

når bruken eller betingelsene som påvirker driften av plattformen eller tjenestene er uvanlige eller ikke med rimelighet

forutsett, for eksempel når de påvirkes av skadelig programvare;
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manglende overholdelse av Bruker, og med bruker- og andre instruksjoner fra Salto;

enhver delvis eller total avbrudd av tjenestene for service-, vedlikeholds- eller reparasjonsformål eller rettet mot å overholde

lovbestemte krav av enhver art;

enhver delvis eller total avbrudd i tjenestene på grunn av ytelse fra klienten eller tredjeparter (inkludert eventuelle endringer

eller endringer som er gjort på maskinvaren og brudd på forpliktelsen til å opprettholde maskinvaren i en tilstrekkelig

funksjonstilstand);

tap av eller skade på data og filer på grunn av, under eller etter bruk av tjenestene;

forhold som ikke kan tilskrives Salto, for eksempel tiltak pålagt av noen myndighet, endringer i gjeldende regelverk,

forsinkelser eller andre ufullkommenheter som skyldes tredjeparter som Salto er avhengig av på noen måte.

18.3. Ingen rett til erstatning eller erstatning vil oppstå med mindre klienten rapporterer direkte skade til Salto skriftlig innen en

(1) måned etter at skaden oppsto.

18.4. Kunden erkjenner og aksepterer uttrykkelig Saltos ansvar og begrensninger fastsatt som regulert i denne artikkel 18.

Reglene om ansvar regulert her utgjør det eneste og eksklusive rettsmiddelet gitt til Kunden under Avtalen med mindre annet

er uttrykkelig avtalt under spesifikke bestemmelser i denne Avtalen (inkludert blant annet artikkel 12). Kunden fraskriver seg

andre rettsmidler som den måtte ha krav på overfor Salto.

18.5. For formålet med denne artikkel 18, skal henvisningene til "Kunden" og "Salto" anses å være gjort til Kunden, Salto og

deres tilknyttede selskaper, styremedlemmer, aksjonærer eller ansatte fra tid til annen.

18.6. Til tross for det foregående og for å unngå tvil, skal Salto ikke være ansvarlig og skal ikke være forpliktet til å skadesløs

eller kompensere Kunden på grunn av manglende forpliktelser som skal utføres av Saltos Partner under

Partnerdokumentasjonen. Kunden erkjenner og aksepterer at krav på grunn av Saltos Partners manglende oppfyllelse av noen

forpliktelse i henhold til Partnerdokumentasjonen, skal reises og kreves utelukkende mot Partneren.

19. FORCE MAJEURE

19.1. Salto er ikke forpliktet til å oppfylle noen forpliktelser, dersom det er forhindret i å gjøre det som følge av force majeure.

Force majeure betyr blant annet: (i) force majeure som påvirker leverandører av Salto eller som påvirker Clay, (ii) mangler ved

varene (inkludert men ikke begrenset til feil i datamaskiner eller telekommunikasjon), funksjonsfeil i datasentre, ødelagte

kabler i forbindelsene til eller innenfor datasentre, hacking, virus- og ormeangrep, (iii) statlige tiltak, (iv) elektriske defekter, (v)

funksjonsfeil på internett, datanettverk eller telekommunikasjonsfasiliteter, (vi) kriger, (vii) sit-ins, (viii) streiker, (ix) generelle

transportproblemer, (x) epidemier, (xi) pandemi, (xii) nedstengninger og (xiii) utilgjengelighet for en eller flere ansatte.

20. IMMATERIELLE OG INDUSTRIELLE RETTIGHETER

20.1. Alle immaterielle og industrielle rettigheter til maskinvaren, programvare, nettsteder, plattformen, databaser, utstyr eller

annet materiale gitt til kunden i henhold til avtalen, slik som analyser, dokumentasjon, rapporter eller tilbud, også de som kan

stamme fra gjengivelsen av tjenestene, innehas utelukkende av Salto, dets lisensgivere eller dets leverandører. Kunden skal

utelukkende innhente brukerrettighetene som er uttrykkelig gitt i disse generelle vilkårene og loven så langt det er relevant

og utelukkende i løpet av avtalen. Enhver brukerrett som Kunden har rett til, kan ikke overføres til tredjepart.

20.2. Kunden har ikke tillatelse til å fjerne fra eller endre noen indikasjoner angående opphavsrett, varemerker, handelsnavn
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eller andre immaterielle og industrielle rettigheter til maskinvaren, plattformen, programvaren, nettsidene, databasene, utstyret

eller materialene, inkludert indikasjoner om konfidensiell karakter. av disse.

20.3. Kunden har ikke tillatelse til å reprodusere, demontere, rekonstituere, gjøre noen dekompilere reverse engineering av

kildekoden, eller på noen annen måte behandle, modifisere eller tilpasse plattformen, tjenestene eller maskinvaren helt eller

delvis på noen måte.

20.4. Salto har rett til å endre det tekniske oppsettet av Plattformen og Tjenestene når som helst etter eget skjønn og uten at

Kundens tillatelse er nødvendig. Salto skal bestrebe seg på å informere Kunden dersom endringer har en skadelig effekt på

Tjenestene. Oppdragsgiver har aldri lov til å (tillate andre å) fjerne eller omgå slike tekniske anlegg.

21. AVTALENS VARIGHET, TJENESTER OG OPPSIGELSE

21.1. Denne avtalen trer i kraft på datoen da alle vilkår angitt i artikkel 3.2 (fra (i) til (iv)) er oppfylt, og den skal forbli i kraft etter

den gratis prøveperioden i en periode på ett år så lenge som Kunden har kjøpt og aktivert en kupong før utløpet av den gratis

prøveperioden.

21.2. Før utløpet av den gratis prøveperioden eller senest fire (4) kalenderuker før utløpet av gyldigheten til den gjeldende

kupongen, skal Salto varsle kunden på elektronisk måte (som via e-post, eller gjennom webappen eller mobilappen) det

forestående utløpet av perioden.

21.3. I tilfelle kunden ønsker å forlenge varigheten, og derfor fortsette å ha tilgang til og bruke tjenestene, må kunden, når

Salto blir oppmerksom på det i henhold til artikkel 21.2, kjøpe en kupong fra Saltos partner for gebyrene kunden og Saltos

partner er enige om. .

Når den er kjøpt og betalt, og før utløpet av gjeldende periode (som tilsvarer utløpet av den gratis prøveperioden eller

gyldigheten til den gjeldende kupongen som er i kraft), bør klienten aktivere den kjøpte kupongen i plattformen for å fortsette å

ha tilgang og bruk av tjenestene for en ny gyldighetsperiode, som skal tilsvare forlengelsen av perioden. Denne prosedyren

skal gjelde årlig før utløpet av den gjeldende kupongen, og derfor før utløpet av termin.

Hvis klienten bestemmer seg for ikke å forlenge perioden før utløpet av den gratis prøveperioden eller før utløpet av den

gjeldende kupongen, skal klienten umiddelbart etter utløpet av den gratis prøveperioden eller gyldigheten av kupongen slutte å

ha tilgang til og ha rett til å bruke tjenestene, og Salto skal opphøre tjenestene. I slike tilfeller skal ikke klienten få tjenestene,

men den vil fortsette å ha tilgang til nettstedet i offline modus. I offline-modus er Salto ikke ansvarlig for direkte eller indirekte

skader som kan oppstå ved offline bruk av nettstedet, nettstedsdetaljer, maskinvaren og plattformen og andre handlinger

utført av klienten og brukerne. .

22. OPPSIGELSE AV AVTALEN

22.1. Uten at det berører de øvrige bestemmelsene i avtalen, skal en part kun ha rett til å si opp avtalen tidlig ved brudd på

avtalen, når den misligholdende parten ikke klarer å avhjelpe misligholdet etter å ha mottatt et behørig skriftlig

misligholdsvarsel. spesifisere så mange detaljer som mulig og angi en rimelig frist, som under ingen omstendigheter kan

overstige en (1) måned, for å rette feilen.

22.2. Ved oppsigelse av avtalen uansett årsak, skal alle beløp fakturert av Salto før oppsigelsen i forbindelse med ethvert

arbeid, produkter eller tjenester som allerede er utført, levert eller levert av den samme i henhold til avtalen forbli fullt ut

forfalte og skal umiddelbart betales. ved oppsigelse.
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22.3. Salto skal aldri være forpliktet til å (i) refundere, tilbakebetale eller tilbakebetale gebyrene (som kun kan kreves til Saltos

partner

på grunnlag regulert i partnerdokumentasjonen) eller allerede mottatte gebyrer, eller (ii) betale kompensasjon på grunn av

oppsigelse av en av de ovennevnte årsakene (bortsett fra i tilfelle oppsigelse av avtalen på grunn av et alvorlig brudd på Salto

av vesentlige forpliktelser i henhold til avtalen).

22.4. Alle bruker- og tilgangsrettigheter med hensyn til Tjenestene bortfaller med umiddelbar virkning ved oppsigelse av

Avtalen uansett årsak. Derfor, ved oppsigelse av avtalen uansett årsak, skal Salto avslutte tjenestene.

22.5. For å unngå tvil skal oppsigelsen av denne avtalen ikke påvirke gyldigheten av Behandleravtale som Kunden har avtalt

med SALTO, som skal forbli fullstendig gjeldende og i kraft i samsvar med sine egne vilkår og betingelser fastsatt der.

23. OVERFØRING ELLER TILGJENGELIGGJØRING AV RETTIGHETER OG PLIKTER

23.1. Salto har rett til å overdra sine rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til Avtalen til en tredjepart uten at tillatelse fra

Kunden er nødvendig, forutsatt at Salto sikrer at slik tredjepart faktisk forplikter seg til å overholde rettighetene og

forpliktelsene i Avtalen. Kunden har ikke rett til å overdra eller gjøre tilgjengelig noen rettigheter og/eller forpliktelser i henhold

til Avtalen og/eller Avtalen til tredjeparter uten forutgående og skriftlig samtykke fra Salto.

23.2. Salto har rett til helt eller delvis å legge ut leveringen av tjenestene gjennom plattformen, eller deler av den, til et hvilket

som helst selskap (inkludert spesielt Clay) uten at kundens autorisasjon er nødvendig.

24. SLUTTBESTEMMELSER

24.1. Hvis noen bestemmelser i disse generelle vilkårene eller i annen dokumentasjon av avtalen skulle vise seg å være

ugyldige, skal de resterende bestemmelsene i disse generelle vilkårene og avtalen fortsette å gjelde uforminsket for partene.

Partene vil i så fall innlede konsultasjoner om innholdet i en ny bestemmelse som tilnærmer den opprinnelige bestemmelsen

så nært som mulig.

24.2. I tilfelle tvetydighet angående tolkningen av en eller flere bestemmelser i disse generelle betingelsene og avtalen, skal

disse tolkes i "ånden" av disse bestemmelsene.

24.3. Dersom det oppstår en situasjon mellom Partene som ikke er regulert av disse Generelle Vilkår eller Avtalen, må denne

situasjonen vurderes i samsvar med ånden i disse Generelle Vilkår og Avtalen.

24.4. Hvis Salto ikke alltid skulle kreve streng overholdelse av disse generelle vilkårene, betyr ikke dette at disse generelle

vilkårene ikke gjelder eller at Salto mister eller fraskriver seg retten til å kreve streng overholdelse av disse generelle vilkårene i

andre tilfeller på noen som helst måte.

24.5. Kunden er forpliktet til å varsle Salto om enhver påtenkt adresseendring uten opphold skriftlig per post, e-post eller faks.

Salto skal anta at den siste adressen oppgitt av Kunden er korrekt.

24.6. Spansk lov gjelder utelukkende for forholdet mellom Kunden og Salto. Eventuelle tvister som oppstår mellom klienten og

Salto skal eksklusivt behandles av den kompetente rettsdomstolen i San Sebastian (Guipúzcoa-Spania).

24.7. Det offisielle språket i disse generelle vilkårene er engelsk. I tilfelle uoverensstemmelse mellom den engelske versjonen

og en hvilken som helst annen versjon disse generelle betingelsene kan oversettes til (eksklusive formål å lette kundens
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forståelse), skal innholdet i den engelske versjonen ha forrang.

Ansvarsfraskrivelse:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and

filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of

the legal documents and their updates.
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