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Generelt  
 
1.1 Tjenesten Visma Sms omfatter muligheten til å sende sms via Visma Online til 
mobiltelefoner med telefonabonnement hos de operatører som  
Visma Mamut AS til enhver tid har avtale med og som presenteres på Visma Mamut AS 
sin hjemmeside.  
  
Kunden har selv ansvar for å holde seg oppdatert ettersom listen over operatørene kan 
endres.  
  
Brukeren gis tilgang til Visma Sms gjennom innlogging på et for kunden spesifikt 
nettsted.  
  
Tjenesten Visma Sms omfatter ikke muligheten til å sende betalbare sms.  
  
Visma Mamut AS benytter seg av tredje part for å distribuere sms. Dette innebærer at 
Visma Mamut AS ikke kan tilby høyere kvalitet enn den de oppgitt operatørene kan 
levere til Visma Mamut AS.  
Med informasjon mener vi den informasjon som lagres og brukes i tjenesten, f.eks. sms, 
status, rapporter, kontakter og grupper.  
  
1.2 Gjennom at lisenstakeren, videre kalt Kunden, godkjenner at han har tatt del av og 
aksepterer betingelsene under, berettiges Kunden til å sende  
sms til personer og firma via tjenesten levert av Visma Mamut AS.  
  
1.3 Leverandøren, Visma Mamut AS, 972 417 491, stiller på betingelsene oppgitt under, 
tjenesten Sms til rådighet, omfattende:  

a. Verktøy (Bruksrett, produktvedlikehold og support)  
b. I forekommende tilfeller integrasjon med andre Vismaprodukter. Kundens 
bruksrett er ikke eksklusiv. Bruksretten og retten til å motta tjenestene forutsetter 
ved et hvert tidspunkt at gjeldende avgifter er betalt etter avtale.  

  
 



 
2. Forutsetninger for tjenesten  
For å kunne sende sms kreves det at kunden har en internettoppkobling og har skaffet 
seg en gyldig lisens med avtale på et program fra Visma Mamut AS.  
  
Kundens brukerrettigheter ifølge denne avtalen er ikke eksklusiv. Bruksretten og retten 
til å vedlikeholde tjenesten, forutsetter ved hvert tidspunkt, at avgifter er oppgitt etter 
avtalen.  
  
3. Kundens forpliktelser  
Kunden forplikter seg til følgende:  

● Ikke sende sms som inneholder spam, dvs. av mottakeren uønsket 
informasjon.  

● Ikke sende sms som inneholder reklame uten at man har fått 
godkjennelse på dette fra mottakeren.  

● Ikke sende sms med innhold som er falsk, villedende og av ulovlig 
karakter eller strider mot god etikk og moral eller på en eller annen måte 
kan oppfattes som støtende, obskønt, diskriminerende eller uanstendig.  

● Ikke sende sms som inneholder virus, trojanske hester eller lignende.  
● Oppgi en kontaktperson og se til at denne har gode nok kunnskaper om 

tjenesten for å klare å bruke denne og lære opp øvrige brukere i hvordan 
tjenesten skal brukes.  

  
4. Begrensning av Visma Mamut AS’ ansvar  
Force Majeure  
Visma Mamut AS svarer ikke for skade som oppkommer pga av lovbud, 
myndighets-tiltak, krigshendelse, terrordåd, streik, blokkade, lockout, boikott, 
datamaskinskade, avbrytelse av strøm eller annen lignende hendelse. Det som nå er 
sagt om streik, blokkade, lockout og boikott og andre lignende hendelser gjelder også 
dersom det er Visma Mamut AS som står for eller er formål for slike tiltak.  
  
5. Avtaletid og Opphør  
5.1 Avtaleperioden er normalt tolv (12) kalendermåneder fra og med den 
kalendermåneden bestillingen ble mottatt og akseptert av Visma Mamut AS.  
Ved nytegning av avtale strever Visma Mamut AS etter å samdebitere 
debiteringsperioden for dette abonnementet med debiteringsperioden for kundens 
serviceavtale for det produktet som Kredittopplysning skal brukes sammen med. Ved 



utgangen av Avtaleperioden skjer automatisk en forlengelse for en ny Avtaleperiode på 
12 kalendermåneder, etter forlengelsen.  
  
5.2 Dersom kunden ikke ønsker å forlenge avtalen, skal Visma Mamut ASkontaktes før 
nåværende avtaleperiode går ut.  
  
5.3 Visma Mamut AS har, selv eller via operatøren, rett til å stenge kunden ute fra 
tjenesten hvis en kunde sender sms med innhold som bryter mot denne avtalen eller 
mot normal forretningsetikk. En slik utestengelse kan skje uten forvarsel.  
  
5.4 Visma Mamut AS har rett til å heve hele eller berørt del av denne avtalen med 
umiddelbar virkning dersom:  

1. noen av tjenestene ikke lenger er tillatt etter lov eller 
myndighetsbeslutning  

2. kunden blir insolvent eller slått konkurs.  
 
  
6. Debitering  
Tjenesten er en løpende transaksjonstjeneste og debiteres etterskuddsvis pr sendte 
sms med kr 1,- i henhold til gjeldende prisliste ved debiteringstilfellet. For hver 
overføring av kundeopplysninger, anmerkningskontroll, kredittopplysning eller lignende 
debiteres en spesiell avgift på etterskudd ved hvert tilfelles gjeldende prisliste. 
Merverdiavgift tilkommer på alle priser. Faktureringsavgift tilkommer på fakturaen. 
Betalingsbetingelser er 10 dager. Forsinkelsesrente er som fastsatt av  
Finansdepartementet.  
  
7. Annet  
Kunden har ved avtalens opphør ikke rett til å få tilbake noen del av betalte avgifter.  
  
8. Tvist med mer  
Tvist angående denne avtalen og bruken av den skal avgjøres i henhold til norsk lov og 
av Oslo Byrett.  
  
  
  



9. Endringsliste  
  
Dato  Endring  
09.02.2018  Pkt.6 Debitering: Klargjøring av transaksjonspris pr sms.  

"Tjenesten er en løpende transaksjonstjeneste og debiteres etterskuddsvis pr sendte 
sms med kr 1,- i henhold til gjeldende prisliste ved debiteringstilfellet"  

  
  
 


