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BRUKSVILKÅR FOR EXVENTS NETTSIDE

Disse bruksvilkårene («Vilkår») er mellom deg («bruker», «Du») og Exvent (Foretaks-ID
2096628-3, «Exvent»). De gjelder for og fremstiller vilkårene og betingelsene som styrer
tilgangen og bruken av Exvents nettside på www.exvent.no alle eventuelle tilknyttede sider,
verktøy og tjenester («Nettside»).
Vennligst les disse vilkårene nøye før du går inn på og bruker Nettsiden. Ved å gå inn på
og bruke Nettsiden, aksepterer Du og samtykker du til disse Vilkårene uten
modifikasjon. Hvis Du er en forbruker, innestår og garanterer Du ved å få tilgang til og
bruke Nettsiden at Du er minst 18 år gammel og er rettslig i stand til å godta og påta deg
forpliktelsene fremstilt i disse Vilkårene, eller at Din forelder eller verge har gått gjennom
og samtykket til disse Vilkårene.
Hvis Du eller Din verge ikke samtykker til disse Vilkårene, må du ikke få tilgang til eller
bruke Nettsiden.
Ikrafttredelsesdatoen for disse vilkårene er 18. desember 2015. Exvent forbeholder seg retten
til, etter eget skjønn og uten varsel, å endre, modifisere, legge til eller fjerne vilkårene (eller
enhver part derav) når som helst. Exvent kan også etter eget skjønn endre, avslutte, utsette
eller avbryte ethvert aspekt av Nettsiden, inkludert tilgjengeligheten til alle funksjoner på
Nettsiden uten varsel. Du er forpliktet til å periodisk se etter endringer i disse Vilkårene, og i
fravær av å periodisk sjekke disse vilkårene er Du likefullt bundet av dem. Din fortsatte bruk av
Nettsiden utgjør Ditt samtykke til å være bundet av endringene. Du samtykker til at Exvent ikke
skal være ansvarlig overfor Deg eller noen annen tredjepart for noen modifikasjon, utsettelse
eller avbrytelse av Nettsiden eller disse Vilkårene.
1. Innhold
Unntatt Tredjepartskoblinger (se avsnitt 4 nedenfor), er det slik at alle data, alt innhold og alle
materialer som kan finne på og som innbefatter Nettsiden, inkludert men ikke begrenset til (i)
tekst, kataloger, grafikk, fotografier, illustrasjoner, bilder, video- og lydklipp, annonse- og
promoteringsmaterialer, brosjyrer, håndbøker, verktøy, data, programvare, kompilasjoner,
HTML-kode, design, grafisk grensesnitt og samlet «utseende og følelse»; (ii) varemerker,
logoer, varemerkenavn, servicemerker og handelsidentiteter, enten registrert eller uregistrert;
og (iii) alle ander former for informasjon og opphavsrett (alt av det forutgående med unntak av
Tredjepartskoblinger), kollektivt og individuelt referert til heri som «Innhold»), eies, kontrolleres
eller lisensieres av eller til Exvent, og, der det er relevant, beskyttet av særpregs-, copyright-,
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patent- og varemerkelover og ulike andre eiendomsretter og lover. Alle som rettigheter som
ikke uttrykkelig er innvilget heri er reservert til fordel for Exvent.
2. Bruk av nettsiden
2.1 Generelt
Du samtykker til å på ethvert tidspunkt overholde alle lover, statutter, regler, forskrifter,
forordninger og liknende som er relevant for Din bruk av Nettsiden. Underlagt Vilkårene
fremstilt heri og alle gjeldende lokale lover og forskrifter, innvilger Exvent Deg en begrenset,
ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, personal og gjenkallelig lisens til å få tilgang til, bruke, skrive ut,
lagre på Din datamaskin og vise denne Nettsiden og/eller medfølgende Innhold til lovmessige
bruk og kun til informasjonsmessige formål.
Denne autoriseringen, Din tilgang til Nettsiden og/eller Din bruk av Innholdet deri utgjør ikke en
overføring av rett til noe av Innholdet og er underlagt følgende restriksjoner: (i) Du skal ikke,
direkte eller indirekte, lisensiere, selge eller tildele noe Innhold på Nettsiden eller programvaren
deri; (ii) Du må beholde, på alle kopier av Nettsiden og Innholdet, all copyright, varemerke og
andre av Exvent og/eller dets; (iii) unntatt som ellers tillatt heri, skal Du ikke, og Du skal ikke
tillate en tredjepart å modifisere, distribuere, overføre eller lagre Nettsiden eller Innholdet på
noen måte eller reprodusere eller offentlig vise, eller på annen måte bruke Nettsiden eller
Innholdet til noe offentlig eller kommersielt formål uten Exvents tidligere skriftlige samtykke; og
(iv) Du skal ikke ta fra hverandre, dekompilere, omvendt konstruere, skape noen bearbeidede
verk fra eller på annen måte forsøke å bearbeide noen kildekode, skript, programvare eller
noen andre handelshemmeligheter fra Nettsiden eller programvare deri.
Alle forsøk på å gjøre det (overtredelse av underavdelingene (i) - (iv) ovenfor) vil skape en
lovfestet rettighet, som Du herved anerkjenner, kan forfølges av Exvent for å få
skadeserstatning eller rimelige rettsmidler, inkludert, og ikke begrenset til, i et pålegg.
Vennligst merk at hvis Exvent har innvilget Deg påloggingsdetaljer og Du får tilgang til
begrenset spesialinnhold levert på Nettsiden, vil ikke nødvendigvis alle de ovennevnte
restriksjonene gjelde for Deg (se nedenfor avsnitt 2.2).
Individuelt tilknyttede sider, tjenester, programmer og/eller annet Innhold kan være underlagt
tilleggsvilkår eller fraskrivelser indikert deri.
2.2 Tilgang til og Bruk av Spesialinnhold
Exvent gir begrenset tilgang til spesialinnhold på Nettsiden («Spesialinnhold»). Slikt
spesialinnhold er tilgjengelig kostnadsfritt på http://www.exvent.fi/professionals/login for brukere
som har fått innvilget tilgang av Exvent. Selv om tilgang vanligvis innvilges til Fagmenn som
Exvent AS

Gml. Ringeriksvei 125

Tel +47 33 47 12 45

Business ID: 985411832

1356 Bekkestua, Norway

Fax +47 32 88 08 10

Reg. Office: Bekkestua

MEMO

3 (8)

jobber for Exvents service- eller andre forretningspartnere som har fullført visse kurs arrangert
av Exvent, kan Exvent, etter eget skjønn, innvilge tilgang til Spesialinnhold og kan når som
helst og av hvilken som helst grunn avbryte slik tilgang uten varsel eller ansvar. Exvent kan, når
som helst, slutte å levere Spesialinnhold og slette Spesialinnholdsområdet helt eller delvis uten
varsel eller ansvar.
I tilfelle Du ikke lenger jobber for Exvents service- eller andre forretningspartnere, er Du
forpliktet til umiddelbart å stanse med å gå inn på og bruke Spesialinnhold og informere Exvent
om din endrede status, hvorpå Din konto og kontoinformasjon vil bli slettet. Du samtykker til å
kontinuerlig og omgående beholde og oppdatere Din informasjon for å holde den sann,
nøyaktig, aktuell og fullstendig.
Hvis Du innvilges tilgang til Spesialinnhold, er Du helt og holdent ansvarlig for å opprettholde
konfidensialiteten til informasjonen som Du innehar for Din konto, inkludert passordet, og for
enhver og all aktivitet som oppstår under Din konto som følge av Din manglende evne til å
holde denne informasjonen sikker og konfidensiell. Deling av påloggingsdetaljer og
kontoinformasjon er ikke tilrådelig, men hvis Du gjør det, gjør Du det på Din egen risiko. Du kan
bli holdt ansvarlig for tap påført av Exvent eller eventuelle andre brukere av Nettsiden som
følge av Din manglende evne til å holde Din kontoinformasjon sikker og konfidensiell og/eller
noen andres bruk av Din konto.
Hvis Du gis tilgang til Spesialinnhold, innvilger Exvent deg en begrenset, ikke-overførbar, ikkeeksklusiv, personlig og gjenkallelig lisens til å få tilgang til, bruke, lagre på Din datamaskin,
laste ned, overføre og vise Spesialinnhold kun til informasjonsformål og lovlig bruk, og
utelukkende med henblikk på å utføre vedlikeholdsarbeid på ventilasjonsutstyr referert til i
Spesialinnhold og/eller for å yte kundeservice relatert til slikt utstyr.
Denne autoriseringen, Din tilgang til og/eller Din bruk av Spesialinnhold utgjør ikke en
overføring av rett til Spesialinnhold og er underlagt følgende restriksjoner: (i) Du skal ikke,
direkte eller indirekte, lisensiere, selge eller tildele noe Spesialinnhold; (ii) Du må bevare, på
alle kopier av Spesialinnholdet, all copyright, varemerke, og andre varemerkebeskyttede
varsler fra Exvent; (iii) Du skal ikke, og Du skal ikke tillate en tredjepart å modifisere eller
distribuere spesialinnhold på noen måte; og (iv) Du skal ikke ta fra hverandre, dekompilere,
konstruere omvendt, skape noen bearbeidede verk eller på annen måte forsøke å utlede noen
kildekode, skript, programvare eller noen andre handelshemmeligheter fra Spesialinnhold eller
programvare relatert dertil. Alle forsøk på å gjøre det vil skape en lovfestet rettighet, som Du
herved anerkjenner, kan forfølges av Exvent for å få skadeserstatning eller rimelige rettsmidler,
inkludert, og ikke begrenset til, i et pålegg.
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For klarhets skyld, er det herved bemerket at referanser til `Nettside` og `Innhold` i disse
Vilkårene også skal innbefatte Spesialinnhold, og de eneste variasjonene i anvendbarheten av
disse Vilkårene med hensyn til Spesialinnhold er inneholdt i dette avsnittet 2.
3. Personvern
Exvent respekterer Dine personvernrettigheter og anerkjenner viktigheten av å beskytte Dine
personopplysninger. Din bruk av Nettsiden er styrt av Exvents personvernerklæring
(“Personvernerklæring”), tilgjengelig på www.exvent.fi, som er inkorporert inn i disse Vilkårene
etter denne referansen. Vennligst merk at Exvent kan oppgi Dine opplysninger til parten som
driver Nettsiden i forbindelse med driften av Nettsiden, som skissert i Personvernerklæringen.
4. Tredjepartskoblinger
Nettsiden kan inkludere koblinger til nettsider, ressurser og tjenester eid og drevet av
tredjeparter. Exvent påtar seg ikke noe ansvar og støtter ikke eller kommer med noen
erklæringer eller garantier på noen måte for noe innhold, varer, tjenester, eller annet materiale
som er laget eller publisert av tredjeparter som Nettsiden kobler til. Exvent er ikke ansvarlig for
eventuelle tap eller skade forårsaket av slike tredjeparter. Når Du klikker på slike koblinger,
forlater Du teknisk sett Exvents Nettside og får tilgang til en annen nettside, uansett om det er
en «landingsside» som avslører dette faktumet. Exvent er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller
skade forårsaket av slike tredjeparter.
Du forstår at når Du oppgir data til slike tredjeparter, oppgir Du dem i samsvar med deres
personvernerklæring (hvis de har noen) og Exvents Personvernerklæring gjelder ikke i henhold
til slike data. Inkludering av enhver kobling til noen slik nettside impliserer ikke støtte, sponsing
eller anbefaling fra Exvent av de nettsidene, deres innhold eller deres sponsorer. Dessuten,
slike tredjeparters tilnærming overfor personvernbeskyttelse kan være i overensstemmelse
med eller ikke være i overensstemmelse med Exvents høye standarder, og, hvis de ikke er i
overensstemmelse med dem, som kan føre til deling av data med enheter eller parter utenfor
EU, forstår Du at Dine data ikke kan gis samme beskyttelse som de som er satt i verk av
Exvent; Du forstår at Exvent ikke har noen kontroll over slike tredjeparter og deres
forretningspraksiser. Dessuten holder Du Exvent skadeløs for datavernpraksisene til slike
tredjeparter.
5. Fraskrivelse
Exvent bestreber seg på å holde Nettsiden og Innholdet deri nøyaktig, fullstendig og oppdatert.
Så langt det er mulig under gjeldende lov, leveres Nettsiden og alt Innhold deri «som den er»
og «som tilgjengelig» og tekniske, faktiske eller andre unøyaktigheter, forsinkelser og/eller feil
så vel som svikt kan oppstå. Exvent kan ikke og garanterer ikke, representerer eller stadfester
at Nettsiden eller noe av Innholdet er tilgjengelig, nøyaktig, fullstendig, pålitelig, trygt,
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funksjonelt, betimelig eller anvendelig for bruk. Tilgang til, bruk av og å stole på Nettsiden
og/eller Innholdet deri er uttrykkelig og utelukkende på Din egen risiko.
Exvent
leverer
Nettside
sammen
med
tredjeparts
leverandører
av
informasjonsteknologitjenester, og Exvent kan ikke og garanterer ikke, representerer ikke eller
stadfester ikke at tilgang til Nettsiden, Innhold deri, eller tjeneste eller funksjon derav vil være
feilfri eller uavbrutt, eller av noen funksjoner vil bli korrigert. Exvent garanterer ikke at Du vil
kunne få tilgang til eller bruke alle eller noen av Nettsidens funksjoner til enhver tid. All
informasjon som er oppgitt på Nettsiden kan endres uten varsel. Bortsett fra eventuelle
obligatoriske lovfestede rettigheter som Du kan ha som kunde, garanterer eller innestår ikke
Exvent ansvar for erstatning hva angår riktighet, fullstendighet, pålitelighet eller nøyaktighet i
representasjonene av hvert enkelt produkt, inkludert, men ikke begrenset til, farge, antall,
størrelse og pris.
Exvent fraskriver seg alle garantier, uttrykt eller implisert, inkludert alle garantier om
nøyaktighet, ukrenkelighet, salgbarhet og skikkethet for et spesielt formål, sikkerhet eller
garantier om ukrenkelighet av tredjepartsrettigheter med hensyn til Nettsiden og/eller Innholdet
deri, inkludert uten begrensning kalkulatorer, annen informasjon, programvare eller
programvare man finner på Nettsiden. Exvent fraskriver seg også enhver plikt til å oppdatere
informasjonen på Nettsiden eller å varsel brukerne om eventuelle oppdateringer. Exvent
forbeholder seg retten til å avslutte Din tilgang til Nettsiden uten forvarsel på noe tidspunkt.
Exvent kan når som helst terminere Nettsiden i sin helhet eller delvis uten varsel eller ansvar.
Selv om Nettsiden er tilgjengelig på nett, er ikke alle funksjoner, produkter eller tjenester
diskutert, henvist til eller tilbudt gjennom eller på Nettsiden tilgjengelig for alle personer eller i
alle geografiske beliggenheter, eller passende eller tilgjengelig for bruk utenfor et spesifikt
område. Nettsiden ikke anses å være en anmodning eller en utillatelig
forretningstilstedeværelse i en jurisdiksjon der det vil være ulovlig eller uautorisert grunnet
manglende firmaregistrering eller -dannelse i den jurisdiksjonen. Eventuelle kommersielle
avgjørelser som følger av kommunikasjon fra Nettsiden vil kun bli foretatt etter vurdering av
tilhørende forretnings- og lovgivningsmessige problemstillinger, hvis noen. Exvent forbeholder
seg retten til å begrense etter eget skjønn ytelsen av og mengden av enhver funksjon, ethvert
produkt, eller enhver tjeneste til enhver person eller ethvert geografisk område.
Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger og/eller unntagelse av alle garantier eller
begrensninger på gjeldende lovfestede forbrukerrettigheter. I slike jurisdiksjoner skal de
ovennevnte begrensningene kun gjelde i størst mulig grad under gjeldende lov. Exvent
forbeholder seg retten til å begrense etter eget skjønn ytelsen av og mengden av enhver
funksjon, ethvert produkt, eller enhver tjeneste til enhver person eller ethvert geografisk
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område. Dessuten skal Nettsiden ikke anses å være en anmodning eller en utillatelig
forretningstilstedeværelse i en jurisdiksjon der den vil være ulovlig eller uautorisert grunnet
manglende firmaregistrering eller -dannelse i den jurisdiksjonen. Eventuelle kommersielle
beslutninger som følge av kommunikasjon fra Nettsiden vil kun bli foretatt etter vurdering av
tilhørende forretnings- og lovgivningsmessige problemstillinger, hvis noen.
Med mindre annet er bestemt av obligatorisk gjeldende lov, VERKEN INNESTÅR ELLER
GARANTERER EXVENT PÅ NOEN MÅTE, ENTEN UTTRYKT ELLER IMPLISERT, AT
NETTSIDEN (INKLUDERT TREDJEPARTERS NETTSIDER SOM KAN FÅS TILGANG TIL
GJENNOM KOBLINGER TILGJENGELIG PÅ NETTSIDEN) ELLER SERVERNE SOM GJØR
DENNE NETTSIDEN TILGJENGELIG, ER FRI FOR SKADELIGE KOMPONENTER
INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL VIRUS, PROGRAM MED VIRUS, SKRIPT,
TROJANERE, KONTAMINERING, DESTRUKTIVE FUNKSJONER ELLER NOEN ANDRE
LIGNENDE PROBLEMER ELLLER DEFEKTER. NETTSIDEN OG ETHVERT INNHOLD DER
KAN INNEHOLDE PROGRAMFEIL, FEIL OG ANDRE PROBLEMER SOM KAN FORÅRSAKE
SYSTEMSVIKT ELLER ANNEN SVIKT OG DATATAP FRA EN DATAMASKIN ELLER ANNEN
ENHET DER NETTSIDEN BRUKES ELLER FÅS TILGANG TIL DITT ENESTE RETTSMIDDEL
MOT EXVENT FOR MISNØYE MED NETTSIDEN OG/ELLER ETHVERT INNHOLD ER Å
SLUTTE Å BRUKE NETTSIDEN ELLER ETHVERT SLIKT INNHOLD. VIDERE VARSLES DU
HERVED OM TILRÅDELIGHETEN AV Å BRUKE EFFEKTIV VIRUSPROGRAMVARE, SOM
ER ALLMENNKUNNSKAP FOR BRUKERE AV INTERNETT GENERELT. DERIMOT,
GJELDER ANSVARSFRASKRIVELSENE OVENFOR UAVHENGIG AV DIN EGEN
DATASIKKERHET OG DINE VIRUSBESKYTTELSESTILTAK OG EFFEKTIVITETEN AV
DISSE TILTAKENE.
Vennligst merk at eventuelle obligatoriske lovfestede rettigheter Du måtte ha som forbruker
forblir uberørt av disse Vilkårene og de ovennevnte begrensningene og/eller unntakene vil
kanskje ikke gjelde for Deg.Ansvarsbegrensning
Med mindre annet er bestemt av obligatorisk gjeldende lov, SKAL IKKE EXVENT PÅ NOEN
MÅTE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGENDE, TILFELDIG,
SEKUNDÆR ELLER SPESIELT TAP ELLER SPESIELL SKADE, FORÅRSAKET AV ELLER I
FORBINDELSE MED TILGANG, BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE
NETTSIDEN, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING TAPT FORTJENESTE, SKADER PÅ
EIENDOM ELLER PERSONLIG SKADE, SELV OM TILRÅDET OM MULIGHETEN FOR SLIKT
TAP ELLER SLIKE SKADER.
Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på gjeldende lovfestede forbrukerrettigheter. I
slike jurisdiksjoner, skal de ovennevnte begrensningene kun gjelde i størst mulig grad under
gjeldende lov.
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6. Vilkårenes fravikelse og uavhengighet
Exvents manglende evne til å utøve eller håndheve alle av Exvents rettigheter under disse
Vilkårene fraviker ikke Exvents rett til å håndheve slik rett. Enhver fravikelse av slike rettigheter
skal kun tre i kraft hvis det er skriftlig og signert av en tilbørlig autorisert tjenestemann hos
Exvent. Hvis noen bestemmelse av Vilkårene blir funnet av en domstol av kompetent
jurisdiksjon å være ugyldig, samtykker partene likefullt til at retten bør bestrebe seg på å gi
virkning til partenes intensjoner som reflektert i den respektive bestemmelsen som
evalueres/rammes, og, til størst mulig grad tillatt ifølge loven, forblir de andre bestemmelsene i
Vilkårene i kraft.
7. Anførsler
Ved å sende inn informasjon eller materiale (slik som Din kontaktinformasjon, tilbakemelding,
data, spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, planer, forespørsler, eller lignende) til Exvent via,
for eksempel, e-post eller på annen måte, samtykker Du til at: (i) materialet ikke vil inneholde
noe element som er ulovlig, injurierende, ærekrenkende, obskønt, pornografisk, fornærmende,
trakasserende, truende, eller på annen måte ikke egnet for publikasjon; (ii) Du vil skanne og
fjerne eventuelle virus eller andre kontaminerende eller destruktive funksjoner før du sender inn
noe materiale; (iii) Du eier materialet eller har den ubegrensede rettigheten til å levere det til
Exvent, og Exvent kan publisere materialet og/eller inkorporer det eller alle konsepter beskrevet
i det i sine produkter uten kompensasjon, restriksjoner angående bruk, anerkjennelse av kilde,
ansvarlighet eller ansvar; (iv) kommunikasjonen eller materialet sendt inn av Deg vil IKKE
anses å være konfidensielt; (v) Du vil ikke gå til søksmål mot Exvent i henhold til materialet
sendt inn av Deg; og (vi) Du vil godtgjøre hvis noen tredjepart går til søksmål mot Exvent i
henhold til materialet Du sender inn. Exvent påtar seg ikke noe ansvar for materiale og innhold
sendt av Deg. Exvent kan når som helst etter eget skjønn fjerne ethvert materiale eller innhold
sendt av Deg fra Exvents servere.
8. Gjeldende lov og tvisteløsning
Nettsiden driftes på servere som befinner seg i Finland. Med mindre annet er påkrevd at
obligatorisk gjeldende lov, skal disse Vilkårene være underlagt Finlands lover unntatt dets valg
av lovbestemmelser.
I tilfelle en eventuell kontrovers, tvist eller krav som oppstår fra eller i forbindelse med disse
Vilkårene, Nettsiden, eller Innholdet, og hvis partene ikke makter å løse saken minnelig, skal
saken, med mindre som dekket av følgende paragraf angående forbrukere, endelig avgjøres av
megling i samsvar med meglingsreglene i Finlands handelskammer. Antall meglingsmenn skal
være en. Voldgiftssetet skal være Helsingfors, Finland. Meglingsspråket skal være Finsk eller
Engelsk.
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I tilfelle Du er en forbruker, kan saken endelig avgjøres av domstolen som er kompetent ifølge
Finlands materielle rettsregler. Dette har derimot ingen negativ innflytelse på eventuelt
gjeldende, obligatorisk lokal lov, som kan la Deg henføre saken til søksmål etter lovene til og i
det landet Du bor.
Exvent skal ha retten til å søke alle lovlige og rimelige rettsmidler (hvis relevant/berettiget) mot
brukere som krenker disse Vilkårene og/eller noen gjeldende lov, inkludert, men ikke begrenset
til, copyright og varemerkekrenkelser, som kan være tilgjengelige etter lovene og forskriftene til
enhver jurisdiksjon der Nettsiden kan fås tilgang til eller brukes.
9. Kontaktinformasjon
Hvis Du har noen spørsmål eller bekymringer med hensyn til disse Vilkårene eller Nettsiden,
kan Du kontakte Exvent på følgende adresse:
Exvent
Kipinätie 1
06150 PORVOO, FINLAND
Tlf.: +358 207 528 800
exvent@ensto.com
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