
 

 

Brukervilkår for Visma Økonomioversikt 

Visma Mamut AS  (972417491). Sist endret: 24.06.2015 
 

Denne avtalen utgjør, sammen med avtalen Brukeravtale for Visma Online, hele avtaleverket som gjelder for Visma 

Økonomioversikt («Tjenesten»). Avtalen gjelder mellom kunde («Kunden») og Visma Mamut AS («Visma»). Ved å 

godkjenne denne avtalen bekrefter Kunden at han/hun har lest, forstått og akseptert vilkårene i de to avtalene 

Brukervilkår for Visma Økonomioversikt og Brukeravtale for Visma Online). Tillegg til, eller endringer i, avtalene skal 

godkjennes skriftlig av Visma. 

Omfang  
Avtalen omfatter bruksrett, vedlikehold og brukerstøtte. Tilgang til funksjonaliteten i tjenesten skjer ved en unik 

pålogging på Visma sitt tilhørende nettsted. Visma forbeholder seg retten til å endre systemkrav og 

produktspesifikasjon for fremtidige versjoner av tjenesten. 

Kundens bruksrettighet etter denne avtalen er ikke eksklusiv. Brukerrettigheten og retten til å motta tjenesten 

forutsetter at gjeldende avgifter for tjenesten betales i samsvar med avtalen.  

Visse programmer fra Visma har økt integrasjon mot tjenesten. For at denne integrasjonen skal kunne brukes, kreves 

det gjeldende serviceavtale for det spesifikke programmet samt eventuelt at kunden har installert den nyeste 

versjonen av dette. 

Vismas ansvar  
Vismas ansvar omfatter å: 

□ Sørge for at tjenesten leveres på en sikker måte til kunden. 

□ Sørge for brukerstøtte ved angitte tidspunkt. Støtten utføres, etter Vismas valg, via Internett, e-post eller 

telefon.  

□ Kunne ta imot meldinger om feil og utføre støtte til egne kunder på angitte tidspunkt. Feilmeldingene kan 

sendes per telefon i kontortiden eller via e-post/Internett utenom kontortid. 

 

Alle ytelser fra Vismas side til kunden skal stå i rimelig forhold til avgiften kunden betaler. 

 

Begrensninger i Vismas ansvar  
Vismas ansvar omfatter ikke å:  

□ Gi instruksjoner eller utdanne brukere dersom nødvendig informasjon er tilgjengelig i tjenestens 

hjelpetekster, arbeidsprosesser, på Internett eller i andre medier. 

□ Gjøre kundespesifikke tilpasninger i tjenesten. 

□ Utbedre feil som har oppstått på grunn av handlinger som er utført av annen enn Vismas personell eller 

person som utfører handlinger på direkte oppdrag av Visma, uforsiktig håndtering eller feil bruk. 

□ Utbedre feil som er forårsaket av produkt eller tjeneste som er blitt koblet til Vismas tjeneste. 

□ Utbedre feil som har oppstått på grunn av feil i kundens tekniske utstyr eller feil forårsaket av skadelig kode. 

 

Kundens ansvar 
Kunden forplikter seg til å ta ansvaret for:  

□ At alt materiell som kunden lagrer i tjenesten følger gjeldende lover og bestemmelser når det gjelder innhold 

og kommunikasjon, herunder angående personopplysninger (personopplysningsloven) og opphavsrettigheter. 

□ Å utnevne en kontaktperson og påse at vedkommende har tilstrekkelige kunnskaper om tjenesten for å kunne 

bruke den og at han/hun lærer opp de øvrige brukeren i hvordan tjenesten skal brukes. 

□ At eventuelle tillatelser knyttet til tjenesten fra kundens side skaffes til veie. 

 

Avtaleperiode 

Avtalen gjelder fra bestillingen er mottatt og blitt akseptert av Visma. Avtaleperiodens lengde avhenger av kundens 

valg ved bestillingen og spesifiseres på fakturaen. Avtalen forlenges automatisk hver gang en avtaleperiode utløper. 

Hvis kunden ikke ønsker å forlenge avtalen, må dette meldes til Visma innen den inneværende avtaleperioden utløper 

og i henhold til oppsigelsesvarsel. 

Avtalens opphør 

Avtalen opphører etter melding fra den ene avtaleparten til den andre som følger: 

Oppsigelse - Partene kan når som helst si opp denne avtalen. Oppsigelsen innebærer at avtalen ikke forlenges. Avgift 

som er blitt forhåndsbetalt, tilbakebetales ikke.   

Heving - Visma kan heve denne avtalen med umiddelbar virkning hvis kunden er for sen med betaling av avgift for 

tjenesten, er insolvent, er satt i konkurs eller av annen grunn ikke kan utføre sine betalingsforpliktelser eller hvis 



 

 

kunden bryter denne avtalen. I så fall har Visma rett til å stenge tjenesten helt og holdent for kunden, med 

umiddelbar virkning. Visma har alltid rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning, dersom tjenesten ikke lenger 

tillates utfra lovgivning eller myndighetsbeslutninger. Avgift som er blitt forhåndsbetalt tilbakebetales ikke. 

Avgifter og betalingsvilkår 

Avgift for tjenesten betales normalt på forskudd og i samsvar med den prislisten som til enhver tid gjelder og som er 

tilgjengelig på Vismas tilhørende nettsider. Betaling for kommende avtaleperiode skal være mottatt av Visma innen 

den nye perioden påbegynner. Tjenester som ikke omfattes av avtalen debiteres kunden per time ifølge gjeldende 

prisliste. Minste debiterbare tid i slikt tilfelle er én time. 

Avgifter, f.eks. fakturaavgift, debiteres i samsvar med de vilkår som til enhver tid er informert av Visma. Moms 

beregnes i tillegg til angitte priser. Forsinkelsesrente i henhold til Finansdepartementets satser praktiseres av Visma. 

Visma forbeholder seg retten til å endre prisen for tjenesten for kommende perioder, samt endre prisene for varer og 

tjenester under gjeldende avtaleperiode.  

Reklamasjonsvilkår 

Reklamasjon av tjenesten eller spørsmål om mottatt faktura må være Visma i hende senest 14 dager etter 

fakturadato.  

Innsamling av informasjon 

Visma vil kunne samle inn anonymisert informasjon fra våre produkter og tjenester via automatiserte 

datainnsamlingsverktøy. Visma samler inn og bruker slik informasjon med formål å sikre, vedlikeholde og forbedre 

produkter og tjenester samt for statistikker og analyser av ulike slag. 

 


