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Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den 
juridiske personen som er spesifisert på faktura fra Visma Mamut eller fra en av Visma Mamuts forhandlere), og 
Visma Mamut. Tillegg skal godkjennes skriftlig av Visma Mamut.  

1. Demoperiode  
I tilfelle hvor kunden installerer produktet som tidsbegrenset demoversjon kan produktet brukes i en nærmere 
spesifisert demo periode uten at kunden forplikter seg til å følge denne avtalen vedrørende betaling og 
registrering av lisens. Imidlertid vil punkt 11. om Taushetsplikt og punkt 12. om Opphavsrettigheter gjelde også i 
demo perioden.   

2. Ordinært abonnement  
Dersom kunden etter demo periodens utløp ønsker å opprette ordinært abonnement kan slikt abonnement 
inngås ved at kunden kjøper lisens for produktet. Bindende avtale om kjøp anses inngått ved bestilling, og 
kunden er forpliktet i henhold til denne avtalen fra bestillingstidspunktet. Det foreligger således ingen returrett 
for kunden etter bestillingstidspunktet.  
Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.   

3. Avtaleperiode   
Avtaleperioden er tolv (12) måneder fra fakturadato. Abonnementet forlenges deretter automatisk i perioder på 
tolv (12) måneder, med mindre avtalen sies opp av en av avtalepartene i henhold til punktet om oppsigelse 
nedenfor.   

4. Avtalens omfang   
Avtalen gir kunden en ikke-overførbar og begrenset rett til å bruke produktet spesifisert på fakturaen i sin 
virksomhet i avtaleperioden. Avtalen gir i avtaleperioden kunden rett til å installere og bruke produktet på en (1) 
datamaskin, arbeidsstasjon eller annen enhet. Produktet er kun ment for bruk på datamaskiner, 
operativsystemer og sammen med medleverte komponenter som er angitt i programvarekravene for aktuelt 
produkt og versjon. Dersom kunden ønsker å gjøre produktet tilgjengelig på mer enn en datamaskin, 
arbeidsstasjon eller annen enhet, er kunden forpliktet til å bestille lisens for ytterligere brukere.   
For produkter som krever personlig innlogging for registrering av data, er det nødvendig med avtale om 
ytterligere brukere for hver bruker som skal registrere data, uansett om produktet er tilgjengelig på en eller flere 
enheter. Kontakt Visma Mamut for informasjon om respektive produkt.   
Avtalen gir også kunden rett til service i avtaleperioden, i henhold til denne avtalen.   

 
 

 



For skolelisenser gjelder spesielle vilkår. Fullstendige vilkår sendes i så tilfelle med leveransen alternativt 
fakturaen.   

5. Visma Mamuts forpliktelser   
Visma Mamut yter service innenfor separat angitte tider (angitt på Vismas hjemmesider). Service utføres etter 
Visma Mamuts valg, via Internett, e-post, faks, brev eller telefon. Servicen innebærer:   

● Produktsupport, dvs. bistand vedrørende bruk av produktet.   
● Oppdateringsgaranti, dvs. at Visma Mamut kostnadsfritt distribuerer rettelser som har 

vesentlig betydning for produktets funksjon, samt alle nye offisielle versjoner av produktet i 
avtaleperioden. Oppdaterte versjoner gjøres hovedsakelig tilgjengelig via Internett, men kan 
også etter Visma Mamuts valg sendes med post til kunden.   

 
Produktfeil som på en alvorlig måte påvirker funksjonen hos produktet, rettes av Visma Mamut så snart det er 
mulig. Visma Mamut forbeholder seg imidlertid retten til å avgjøre når og hvordan en feil skal rettes, samt når og 
hvordan et tiltak skal utføres.   
Produktfeil som ikke på en alvorlig måte påvirker kundens bruk av produktet og / eller produktets funksjon, 
rettes av Visma Mamut tidligst ved neste offisielle versjon av produktet.  
Visma Mamut forbeholder seg retten til å endre programkrav og produktspesifikasjon for framtidige versjoner av 
produktet. Det presiseres at alle innsatser fra Visma Mamuts side skal stå i rimelig forhold til årsavgiften.   
Viktig informasjon om produktet publiseres først og fremst via Visma Mamuts nettsider. Dersom Visma Mamut 
ønsker, kan informasjon også gis via e-post eller brev.   
 

● Rabatt på Visma Mamuts kurs og seminarer for aktuelt produkt.  

6. Begrensninger i Visma Mamuts forpliktelser    
Visma Mamuts forpliktelser omfatter ikke følgende:   
 

● Å gi instruksjoner eller utdanne brukerne om nødvendig informasjon som er tilgjengelig i 
produktets dokumentasjon, hjelpetekster, arbeidsganger, på Internett eller i andre media.   

● Å gjøre kundespesifikke tilpasninger i produktet.   
● Hjelp med feil forårsaket av f.eks. feilaktig bruk eller tiltak utført av andre enn Visma Mamuts 

personal eller personal som utfører tiltak på direkte oppdrag fra Visma Mamut.   
● Tiltak som må utføres på grunn av at aktuell sikkerhetskopi mangler.   
● Hjelp med feil som har oppstått pga årsaker utenfor Visma Mamuts kontroll, som 

strømavbrudd, feil i operativsystem, feil i maskinvare, feil i drivrutiner, feil forårsaket av virus 
e.l.  

● Tiltak på produkter som er eldre enn en offisiell versjon sammenlignet med Visma Mamuts 
siste versjon.  

 
Retten til fri produktsupport ifølge denne avtalen opphører om produktet brukes på andre datamaskiner, andre 
operativsystemer eller med andre komponenter enn de som er levert av Visma Mamut eller som er angitt i 
programvarekravene for aktuelt produkt og versjon.   
Retten til fri produktsupport ifølge denne avtalen opphører dersom data hentes fra eller legges til i produktets 
database på en måte som ikke er godkjent av Visma Mamut.   
 

 
 

 



7. Kundens forpliktelser   
For at Visma Mamut skal kunne yte service er kunden forpliktet til å:  
 

● Utpeke en kontaktperson som skal ha tilstrekkelige kunnskaper om produktet for å klare 
sikkerhetskopiering, generell bruk, m.m. Kontaktpersonen skal også være godt kjent med 
datamaskiner og aktuelt operativsystem. Kontaktpersonen skal ved kontakt med Visma Mamut 
kunne oppgi kundenummer.   

● Påse at kundens brukere av produktet har fått tilstrekkelig informasjon og utdanning.  
● Følge de instruksjonene som finnes i produktets dokumentasjon og andre instruksjoner som 

Visma Mamut eventuelt har gitt om produktet og bruk av dette.   
● Sikkerhetskopiere regelmessig og spesielt før hvert servicetiltak fra Visma Mamut uten spesiell 

oppfordring.  
● Installere siste versjon av produktet for å unngå samt rette eventuelle feil.   
● Kontrollere og forhindre at datamaskin, operativsystem, program og datafiler inneholder 

såkalte virus, trojanske hester, m.m.   

8. Ansvarsbegrensning   
Visma Mamut fraskriver seg alt ansvar for skade på person, data, eiendom eller formue som kan følge direkte 
eller indirekte av Visma Mamuts forpliktelser i henhold til denne avtalen. Eventuell erstatning kan aldri overstige 
den årlig betalte avgiften. Det samme gjelder ved driftsavbrudd, både planlagte og ikke planlagte.  

9. Avgifter og betalingsvilkår   
For tjenesten faktureres en årsavgift som betales forskuddsvis for 12 måneder. Eventuelle tilleggstjenester 
faktureres per time. I tillegg beregnes merverdiavgift.  
Priser er i henhold til den enhver tid gjeldende prisliste. Prisliste kan fås ved henvendelse til Visma Mamut. Visma 
Mamut forbeholder seg retten til å endre priser for abonnementet for kommende avtaleperiode samt priser for 
varer og tjenester i gjeldende avtaleperiode.   
Betalingsvilkår er 15 dager netto. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om forsinket 
betaling.   

10. Avtalens opphør  
Oppsigelse  
Skriftlig oppsigelse må være mottatt av Visma Mamut senest tre (3) måneder før utløpet av angjeldende 
12-måneders periode (jfr. punkt 3). Når avtalen opphører er kunden pliktig å betale alle avgifter som har 
tilkommet i avtaleperioden. Dersom avtalen av noen grunn opphører i inneværende avtaleperiode skjer ingen 
tilbakebetaling av den på forskudd betalte årsavgiften.   

 
 
 
 

 
 

 



Heving  
Visma Mamut kan heve denne avtalen dersom kunden bryter med bestemmelsene i denne avtalen.  
Betalingsmislighold utover 30 dager etter forfallsdato på første originalfaktura gir Visma Mamut rett til å velge 
mellom fortsatt å opprettholde avtalen med rentekrav eller å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.  
Ved heving opphører retten til å bruke produkt og tjeneste umiddelbart, og eventuell brukerkonto på Visma 
Mamut avsluttes.  
Bruk av Visma Mamuts produkter i strid med denne avtalen vil kunne medføre erstatningsansvar for kunden.  

11. Taushetsplikt  
Partene forplikter seg til å bevare taushet om fortrolig informasjon som de blir kjent med som følge av denne 
avtalen, så som for eksempel forretningshemmeligheter. Dette gjelder ikke informasjon som i henhold til lov 
pliktes utlevert, eller som den andre parten samtykker i at kan utleveres.  
Partene forplikter seg til å informere sine ansatte slik at taushetsplikten ivaretas.   

12. Opphavsrettigheter  
Visma Mamut er etter lov eller avtale innehaver av rettighetene til denne avtalens omfattende produkter og 
tjenester. Regler om opphavsrett gjelder også for tjenesten og produktets tilhørende dokumentasjon; 
elektronisk og/eller trykt. Kunden får ikke gjøre forandringer i produktets kode, f.eks. disassemblere eller 
dekompilere produktet.   
Visma Mamut ivaretar blant annet sin opphavsrett via BSA (Business Software Alliance), der Visma er en av 
medlemsforetakene.  

13. Databehandleravtale (GDPR)  

Visma jobber målrettet for at Programvaren skal være i samsvar med gjeldende personvernlover og -forskrifter. 
Som bruker av programvaren Visma Avendo Webtime, som en tilleggsmodul til hovedproduktet Visma Avendo 
Time, vil deler av dine data være lagret hos Visma og Visma blir da Databehandler av dine Kundedata. Som 
bruker av Visma Avendo Webtime vil følgende Databehandleravtale være gjeldende.  

14. Annet  
● Visma Mamut håndterer alle personopplysninger ifølge POL (Personopplysningsloven). Mer 

informasjon fås hos Visma Mamut.   
● Kunden aksepterer at Visma Mamut bruker opplysninger registrert hos seg, postadresser og 

e-postadresser, for utsendelse av informasjon som har betydning for bruk av produkter og 
tjenester etter denne avtalen eller andre av Visma Mamuts produkter.  

● Overdragelse av rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen kan ikke skje uten Visma 
Mamuts skriftlige godkjenning. Det samme gjelder kopiering, utleie, utlån, salg eller på noen 
annen måte overdragelse av produktet og tilhørende tjenester eller avtalen til tredjepart, samt 
om kunden blir fusjonert eller satt i konkurs.   

● Visma Mamut har rett til å overlate sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen 

til annet selskap innenfor Visma konsernet.   

 
 

 

https://www.visma.no/siteassets/mamut/filer/databehandleravtale_visma-webtime-norway_visma-v.2.0_01072018.pdf


15. Force majeure m.m.  
Partenes forpliktelser gjelder med forbehold om hendelser utenfor partenes kontroll, som f.eks. krig, 
terrorhendelser, arbeidskonflikt, sabotasje, brann, vannskade, innbrudd, inngrep fra myndigheter eller 
lignende, som umuliggjør for parten å fullføre sine forpliktelser i henhold til denne avtalen.   

16. Tvist   
Tvist angående denne avtalen skal i første omgang avgjøres av partenes utpekte representanter ved megling. 
Om partene ikke kommer overens skal tvisten reguleres av norsk rett med Oslo Tingrett som verneting.   
  
 

 
 

 


