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STANDARD OPPDRAGSVILKÅR 

 

1. Tilgjengelighet, feil og endringer   
   
eMonkey kan imidlertid ikke ta ansvar for underliggende tjenester og leveranser fra eMonkeys 
underleverandører og samarbeidspartnere eller Oppdragsgivers leverandører/tredjeparter. Ved 
endringer eller nedetid hos disse, kan det påvirker tjenestekvaliteten, funksjonalitet, føre til feil, 
behov for endringer eller annet uten at det vil bli ansett som en feil eller mangel ved eMonkey`s 
Oppdragsgiver. Tilsvarende gjelder ev. endringer av formater og rettslige krav. eMonkey må også ta 
forbehold om endringer i avtalevilkår, som følge av endringer hos underleverandører og 
samarbeidspartnere.   
   
eMonkey forbeholder seg videre retten til å bytte teknologi, underleverandører/samarbeidspartnere 
og foreta kommersielt rimelige endringer. Dersom det kan påvirke Oppdragsgiver bruk vil det bli 
forhåndsvarsles.  
   

2. Feilretting og nye versjoner  
 

Oppdragsgiver skal melde feil til Leverandøren med en beskrivelse av feilsituasjonen og angivelse av 
hvor kritisk feilen/behovet er for Oppdragsgiver via epost:  
   
Feilmelding     
Epost  support@emonkey.no  
Tlf for kritiske feilmeldinger  +4746912570  

   
Kritiske feil skal alltid også meldes pr. telefon.  
   
Det er kun Oppdragsgivers navngitte registrerte Superbrukere som kan melde feil og behov for 
support. Oppdragsgiver kan til enhver tid ha opptil to Superbrukere.   
   
Feil skal meldes slik at Leverandøren kan reprodusere feilen, og Superbruker og kontaktperson hos 
Oppdragsgiver må også være tilgjengelig for å kunne svare på spørsmål og foreta testing.   
   
Ved kritiske feil skal eMonkey starte feilrettingsarbeidet innen 24 timer, og løpende rapportere 
status og estimert feilrettings-/løsningstid til Oppdragsgiver. For andre feil starter feilrettingsarbeidet 
så snart som mulig hensyntatt feilens alvorlighetsgrad, med tilsvarende statusrapportering.   
   
Dersom en feilsituasjon skyldes Oppdragsgiver, feil eller endringer i underliggende tjenester, 
tredjepartsleveranser eller andre systemer omfatter arbeidet å avklare, rapportere og følge opp 
overfor den/de andre systemleverandørene etter nærmere avtale med Oppdragsgiver. 
Feilsituasjoner som skyldes Oppdragsgiver eller Oppdragsgivers andre systemer/APIer er betalbar 
driftsstøtte.   
   
Dersom Oppdragsgiver har meldt noe som feil og eMonkey mener det er betalbar rådgivning, 
driftsstøtte, support eller utvikling, skal Leverandøren avklare dette før arbeidet starter.   
   
Feilretting gjøres tilgjengelig i nye versjoner av eMonkey Byrå/iPaaS.  eMonkey vil vurdere tidspunkt 
for tilgjengeliggjøring av ny versjon beroende på feilens alvorlighetsgrad og antatt betydning for 
byråene. Nye versjoner som inneholder retting av kritiske feil, vil normalt tilgjengeliggjøres i løpet av 
ett døgn etter av feilen er rettet. Oppdragsgiver vil varsles om nye versjoner pr e-post til den/de 
kontaktperson(er) som Oppdragsgiver har oppgitt.  
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3. Rettigheter, lisens mv   

   
eMonkey eller selskapets underleverandører/samarbeidspartnere innehar opphavsrett og alle andre 
immaterielle rettigheter til eMonkey, inkl. resultater av Konsulentbistanden. eMonkey er et 
varemerke som tilhører eMonkey.   
   
Oppdragsgiver får en begrenset, oppsigelig og ikke-eksklusiv rett (lisens) til å bruke eMonkey 
Byrå/iPaaS/iPaaS i samsvar med denne avtale og senere bestilte og bekreftede endringer for 
Oppdragsgivers kunder mot betaling av avtalt vederlag.  
   
Oppdragsgiver og Oppdragsgivers kunder beholder alle rettigheter til de data som overføres mellom 
Oppdragsgivers og kundens programmer/systemer/tjenester som en del av avtalen. eMonkey kan 
benytte aggregerte, anonymiserte data til å forbedre eMonkey Byrå/iPaaS/iPaaS.  
  
Oppdragsgiver har ikke rett til å laste ned eller kopiere hele eller deler av eMonkey Byrå/iPaaS/iPaaS, 
eller omgå tekniske begrensninger for bruk og heller ikke gi noen tredjepart tilgang til bruk.  
   
eMonkey har rett til å referere til Oppdragsgiver og denne avtale i sin markedsføring.  
   

4. Taushetsplikt  
   
Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen 
skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den 
annen part. Dette innebærer også at partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at 
uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.  
   
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at 
de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre 
steder.   
Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, underleverandører og tredjeparter som handler på 
partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen.   
   
Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt.  
   

5. Personopplysninger  
   
Dersom eMonkey får tilgang til Oppdragsgivers eller Oppdragsgivers kunders personopplysninger, 
skal dette kun behandles med det formål å gjennomføre oppdraget/løsningen og tjenestene.   
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6. Prisendringer  
 
Priser og timepriser justeres årlig tilsvarende endring i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks KPI 
etter leveringssektor - Tjenester hvor arbeidskraft dominerer, med utgangspunkt i indeksen for den 
måned da eMonkey Byrå/iPaaS ble satt i drift hos Oppdragsgiver.    
   
Prisene kan endres ved 30 dagers forhåndsskriftlig varsel. Det samme gjelder ved endringer i 
offentlige skatter eller avgifter og endringer fra underleverandører og tredjepartsleveranser som får 
virkning for Leverandørens kostnader knyttet til tjenesten.    
  
   

7. Fakturering  
 

eMonkey fakturerer etterskuddsvis en gang pr. måned pr. Byrå med 10 dagers betalingsfrist.   
   
Faktura skal sendes pr. epost eller EHF.  
   
eMonkey fakturerer Oppdragsgiver med detaljer per aktiv løsning.  
   
Oppdragsgiver må fremsette ev. innsigelser til fakturaen skriftlig senest 10 (ti) kalenderdager fra 
fakturadato.   
   
Ved forsinket betaling påløper morarente.  
   
eMonkey har dessuten rett til å gjøre eMonkey Byrå/iPaaS helt eller delvis utilgjengelig for 
Oppdragsgiver dersom forfalt uomtvistet vederlag iht. denne avtale eller andre avtaler mellom 
partene med tillegg av forsinkelsesrenter ikke betales innen 20 (tyve) kalenderdager fra forfall.  
   

8. Ansvar   
   
eMonkey innestår for at eMonkey Byrå/iPaaS i all vesentlighet fungerer som beskrevet i denne avtale 
med vedlegg. Oppdragsgiver forplikter seg til å forvisse seg om eMonkey Byrå/iPaaS fungerer som 
avtalt så snart som mulig etter Oppdragsgiver får tilgang til de ulike delene.   
   
Oppdragsgiver er ansvarlig for å bruke og vedlikeholde antivirus og andre beskyttelsestiltak, og å ta 
sikkerhetskopi av sine data. Oppdragsgiver er videre ansvarlig for å oppdatere de 
programmer/systemer/tjenester som dataene importeres/eksporteres til og fra eller integreres 
med.  
   
eMonkey er ansvarlig for å utbedre eventuelle feil som skyldes at eMonkey ikke har oppfylt sine 
forpliktelser etter avtalen kostnadsfritt, såfremt det ikke vil påløpe urimelige kostnader og det ikke 
skyldes Oppdragsgivers forhold, forhold hos eMonkeys underleverandør eller samarbeidspartner 
eller force majeure. Utbedringsplikten forutsetter at Oppdragsgiver har reklamert skriftlig uten 
ugrunnet opphold.   
   
Hvis eMonkey ikke utbedrer feil innen rimelig tid, kan Oppdragsgiver si opp oppdraget/tjenesten og 
kreve forholdsmessig refusjon/prisavslag. Bortsett fra det, har ikke Oppdragsgiver andre krav mot 
eMonkey.  
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eMonkey er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som Oppdragsgiver eller noen andre måtte 
bli påført. Dette omfatter tap av data, feil i regnskapet eller rapporter, driftsavbrudd, tap av 
fortjeneste, krav fra tredjepart og øvrig økonomisk og ikke-økonomisk tap som måtte oppstå som 
følge av feil eller mangler, krav om krenkelse av eiendomsrett eller immaterielle rettigheter fra 
tredjepart eller annet. Ansvarsbegrensningen gjelder uavhengig av årsak, og omfatter også 
uaktsomhet. Dette gjelder også om selskapet er blitt informert om fare for slike skader, feil eller tap.   
  
  
Samlet krav er under alle omstendigheter begrenset til det vederlaget Oppdragsgiver har betalt de 
siste 12 måneder.  
   

9. Overdragelse  
 

Alt. 1: Begge parter har rett til å overføre denne avtale til tredjepart etter skriftlig varsel.   
   
Alt. 2: Partene har rett til å overdra denne avtale til tredjepart som har tilstrekkelig kompetanse, 
ressurser og finansielle midler til å påta seg forpliktelsene etter avtalen.    
 

10. Oppsigelse 
 

Den gjensidige oppsigelsestiden er 3 måneder og løper inntil den blir sagt opp skriftlig helt eller delvis 
av en av partene.   
   

11. Lovvalg og tvister  
   
Partenes rettigheter og plikter skal i sin helhet reguleres av norsk rett. Dersom det oppstår tvist 
mellom partene, skal denne søkes løst ved forhandlinger. Dersom tvisten ikke løses på denne måten, 
skal den henvises til de ordinære domstoler med eMonkeys forretningsadresse som rett verneting.  
   

 

 


