
 
 

AVTALENS PARTER  

Partene i denne Avtalen er Kunden og Amber Media AS ("Heretter AM eller Amber Media"), org. nr. 

925 509 612 MVA 

PRODUKT/TJENESTE 

Amber Media leverer ulike produkter og tjenester i hovedsak relatert til ulike markedsaktiviteter på 

internett og eventuelt andre tjenester ikke definert her, blant annet gjennom tredjeparter ved 

behov. Markedsaktiviteter kan være alt fra websider, nettbutikker, landings-sider, digital 

markedsføring som eksempelvis annonsering, sosiale medier ect. 

ORDREBESTILLING/BEKREFTELSE – LEVERING AV PRODUKT OG 

TJENESTE 

Det er Kundens ansvar at AM mottar juridisk korrekt og nødvendig informasjon om Kunden, 

inkludert tilleggsinformasjon Kunden ønsker å ha publisert, her under, men ikke begrenset til, logo, 

bilder og lignende. Amber Media er ikke ansvarlig for feil eller mangler i publiserte opplysninger. Det 

er Kundens ansvar å gjøre seg kjent med innholdet som publiseres som en del av avtaleforholdet. 

Kunden er ansvarlig for at informasjon og annonsemateriell forholder seg til gjeldende lovverk, samt 

ikke på noen som helst måte krenker tredjeparts rettigheter. Det gjøres oppmerksom på at ved bruk 

av godkjennings-merker, eller annet kopibeskyttet eller regulert materiale, er det kun bedrifter med 

offentlig godkjenning/autorisasjon som har tillatelse til å være representert med dette som går 

under Kunden sitt ansvar. 

Amber Media selger ikke Googles produkter, men kan bistå ved oppsett dersom dette er avtalt. 

Dersom Kunde har bestilt bistand ved oppsett av Google-produkter kan AM bestille Google koder på 

kundens vegne. Kunden er selv ansvarlig for å videresende Google-koder til AM så snart Kunden har 

mottatt disse.  

Kunden innestår for at avtalen er inngått av bemyndiget person i Kundens virksomhet. 

Avtalen blir inngått mellom selger og Kunde på, e-post, møte, sms eller telefon. Avtalen er et 

abonnement av produkt/tjeneste fra AM med de priser og rabatter som er angitt. 

 

 

 



 
 

BETALING 

– Amber Media AS sender elektronisk faktura til kunden enten via epost eller EHF. 

– Alle våre tjenester faktureres forskuddsvis om ikke annet er avtalt. 

– Hvis betaling ikke er inne på konto innen forfallsdato, sendes automatisk betalingspåminnelse 14 

dager etter forfall fra vårt fakturaprogram. 

– Betales ikke fakturaen innen fristen vil kunden bli kontaktet av en av Amber Media sine ansatte, og 

får en purring enten via epost eller over telefon. Saken sendes så videre til inkasso selskap. 

– Retaineravtaler, løpende avtaler og løpende avtaler faktureres forskuddsvis den 1 hver måned. 

 

BETALINGSBETINGELSER 

Kunden er ansvarlig for at oppgitt epostadresse til enhver tid er korrekt og betjent. Fakturagebyr vil 

påløpe. Faktura forfaller til betaling 15 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling påløper 

purregebyrer og forsinkelsesrenter i henhold til LOV-1976-12-17-100 om renter ved forsinket 

betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven), samt eventuelle inkassosalærer. Kunden kan ikke motregne 

skyldig beløp i annet mellomværende mellom partene. 

 

PRISER 

Gjeldende priser fremgår av kontraktsdokumentet og/eller tilbudsdokumentene. Eventuelle 

tilleggstjenester og priser på disse må avtales særskilt. Listeprisen per 2021 er  1250,- per time. 

Priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift og i norske kroner. Merverdiavgift påløper på alle 

avgiftspliktige varer og tjenester. Prisene kan justeres årlig i takt med endringen i 

konsumprisindeksen.  

 

VARIGHET OG OPPHØR 

Med mindre annet er skriftlig avtalt i Kontraktsdokumentet løper Avtalen i 12 måneder. Avtalen 

fornyes deretter med en ny avtaleperiode på 12 måneder, eller den tidsperiode som er avtalt i 

Kontraktsdokumentet, med mindre Kunden sier opp avtalen skriftlig minimum 1 måneder før 

avtaleperiodens utløp. Er det inngått flere separate avtaler, må disse sies opp enkeltvis. 

 

For å sikre at avtaleforholdet mellom AM og Kunden ikke sies opp av en tredjepart uten Kundens 

faktiske samtykke, og at det er Kunden selv som sier opp avtalen, må Kunden selv si opp avtalen ved 

kjøpe ut avtalens økonomiske verdi fra AM. 

 



 
 

 

INFORMASJON OM KUNDE/MARKEDSAKTIVITETER  

Kunde samtykker til at all kundeinformasjon lagres i AM sin database. AM kan bruke denne 

informasjonen til ulike markedsaktiviteter som passer inn. Også hvis eventuell avtaletid opphører. 

Amber Media forbeholder seg retten til å lagre og benytte seg av kontaktinformasjon som til en hver 

tid er gjeldende ovenfor datalagringsloven (GDPR) 

FORHANDLINGER  

Kunden samtykker til at Amber Media AS vil etter avtale med Kunde få en aktiv rolle i forhandlinger 

(herunder oppsigelser) på kundens vegne så lenge det gir Kundens en fordel. 

 

ERSTATNING OG ANSVAR 

– Amber Media fraskriver seg et hvert ansvar for direkte og/eller indirekte tap som følge av alle 

typer feil, hacking, forsinkelser eller tap av potensiell omsetning. 

–Amber Media fraskriver seg et hvert ansvar for direkte og/eller indirekte tap som Kunden har 

påført produkt/tjeneste. 

–Kunden skal holde Amber Media skadefri for alle krav fra tredjepart som måtte oppstå som følge av 

Kundens informasjon som blir benyttet i Amber Media sine produkter/tjenester. 

– Amber Media garanterer ikke for antall visninger, klikk, ordre, trafikk, nedetid eller potensiell 

omsetning. 

 

EVENTUELLE TVISTER 

Ved tvister mellom Kunden og Amber Media vil tvisten bli løst etter norsk lovgivning. Amber Media 

har verneting i Oslo 

 
Oslo 01.08.2020 
 


