ver 1.5 300717

Avtale mellom
FNDR AS, org. nr. 915 727 077
Og
______________________ (Brukersted)
org. nr. ________________
Om tilgang til digital plattform for markedsføring og salg

1

AVTALENS OMFANG: FNDR APP – EN PLATTFORM FOR MARKEDSFØRING OG SALG TIL
SLUTTBRUKERE

FNDR app (app, appen, plattformen) er en digital plattform der brukerstedet kan
markedsføre sine varer. Appen utgjør i tillegg en plattform for betaling, slik at sluttbruker
kan betale brukerstedet for kjøp av varer eller tjenester gjennom tjenester for betaling
levert av tredjepart som tredjepart gjør tilgjengelige gjennom appen.
Avtaler om kjøp av varer eller tjenester inngås direkte mellom sluttbruker og brukerstedet.
FNDR AS er ikke part i disse avtalene.
Avtale om tjenester for betaling inngås direkte mellom brukerstedet og tilbyder av
betalingstjenester, som eksempelvis Teller eller Bank Axept. FNDR AS er ikke part i disse
avtalene.
2

FNDRS ANSVAR

FNDR er ansvarlig for å levere plattformen, appen, og sørge for at denne har
tilfredsstillende oppe tid.
FNDR er ansvarlig for å publisere markedsføring av de varer og tjenester brukerstedet
ønsker å markedsføre gjennom plattformen.
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FNDR skal markedsføre appen mot sluttbrukere samt rekruttere så mange brukere av
appen som mulig, herunder arbeide for at appen lastes ned og brukes av så mange
sluttbrukere som mulig.
FNDR vil ved dette arbeide for at brukerstedene tilføres kunder/salg av sine varer og
tjenester.
FNDR er ikke ansvarlig for tap som brukerstedet måtte påføres som følge av tekniske feil
eller andre mangler ved plattformen, med mindre feil eller mangler har
årsakssammenheng med forsett eller grov uaktsomhet fra FNDRs side og skadefølgene er
påregnelige.
3

BRUKERSTEDETS ANSVAR

Brukerstedet er ansvarlig for å gi FNDR beskjed om hvilke varer og tjenester brukerstedet
til enhver tid ønsker å markedsføre og selge gjennom plattformen.
Brukerstedet er ansvarlig for levere fotografier og annen produktomtale til FNDR, og som
skal publiseres i appen.
Brukerstedet er ansvarlig for å holde annonserte varer tilgjengelig. Brukerstedet skal sørge
for at annonserte varer til enhver tid er tilgjengelig i butikk eller på lager. Dersom
brukerstedet har få eller ingen annonserte varer på lager, skal brukerstedet enten sørge for
å få inn ytterligere varer for salg, eller fjerne markedsføringen for disse varene i
plattformen.
Dersom brukerstedet gjentatte ganger misligholder dette ansvaret ved at annonserte varer
er utsolgt, har FNDR adgang til å si opp avtalen umiddelbart.
Brukerstedet skal tilstrebe å oppdatere sin markedsføring av varer eller tjenester i
plattformen med jevne mellomrom.
Nærværende avtale påvirker ikke brukerstedets ansvar ovenfor sluttbruker for
markedsføring, salg og leveranse av varer og tjenester, for eksempel med grunnlag i
kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven eller markedsføringsloven. Avtaler om kjøp av varer og
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tjenester gjennom plattformen, inngås direkte mellom brukerstedet og sluttbruker etter de
ellers gjeldende regler for dette.
Brukerstedet er ansvarlig for den markedsføring brukerstedet velger å publisere gjennom

plattformen, og er ansvarlig for at markedsføringen er i tråd med markedsføringsloven og
øvrig gjeldende regelverk.
Brukerstedet skal holde FNDR skadesløs for ethvert krav fra sluttbruker knyttet til
markedsføring og salg av varer og tjenester.
FNDR vil etter alminnelige rettsregler kunne holde brukerstedet erstatningsansvarlig for
bruk av FNDR-tjenesten i strid med brukervilkårene.

4

BETALINGSTJENESTER FOR SLUTTBRUKERS BETALING TIL BRUKERSTEDET

Det er en forutsetning for avtalens gyldighet at brukerstedet inngår direkteavtale med
tilbyder av betalingstjenester, og betalingstjenester tilgjengelig for sluttbruker. For tiden
må slik avtale inngås mellom brukerstedet og Teller, slik at sluttbruker kan betale med de
betalingskort Teller til enhver tid støtter.
FNDR er ikke part i avtalen mellom brukersted og tilbyder av betalingstjenester, og har
således intet ansvarlig for eventuelle feil ved betalingstjenestene, for feilbetalinger eller
feilbelastninger eller for andre feil eller krav fra sluttbruker, brukersted,
betalingstjenestetilbyder eller banker.
FNDR vil arbeide for at alternative betalingstjenester i fremtiden vil være tilgjengelig for
brukerstedet, og vil gi beskjed om alternative løsninger dersom, og når, disse måtte
foreligge.
5

BETALING

Brukersted betaler til FNDR 5 % av omsetningssum (brutto omsetningssum, inkludert
mva) per transaksjon foretatt av sluttbruker gjennom plattformen.
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Brukerstedets betaling til FNDR skjer ved at tilbyder av betalingstjenester, for tiden Teller,
trekker fra betaling til FNDR før den resterende omsetningssum betales ut til brukerstedet
med grunnlag i direkteavtalen inngått mellom Teller og brukerstedet.
Brukerstedets betaling til FNDR dekker den avgift Teller (eller fremtidig alternativ tilbyder
av betalingstjenester) har rett til å kreve av brukerstedet etter den avtale som er inngått
direkte

mellom

brukerstedet

og

Teller

(eller

fremtidig alternativ tilbyder av

betalingstjenester).
FNDR har rett til å endre pris for tjenesten med 30 dagers varsel.

6

KJØPSVARSLER PÅ EPOST

Brukerstedet har mulighet til å aktivisere kjøpsvarsler på epost. Dette gjøres ved at
brukerstedet oppgir epostadresse, hvoretter kjøp gjennom FNDR-app vil varsles det
aktuelle brukersted per epost. I de tilfeller brukerstedet velger å oppgi en personlig
epostadresse, vil FNDR behandle personopplysningen epostadresse. Det rettslige
grunnlaget for behandlingen er å oppfylle en avtale.

7

VARIGHET, OPPSIGELSE, KARANTENE

Avtalen løper til den blir sagt opp.
FNDR ønsker at det skal være enkelt for brukersteder å melde seg inn og ut av plattformen.
Avtalen kan derfor sies opp av hver av partene med 24 timers skriftlig varsel til den annen
part.
Brukersteder som sier opp avtalen forplikter seg til ikke å inngå avtale med liknende
konsepter som FNDR de første 6 månedene etter oppsigelse.
FNDR har i tillegg adgang til å si opp avtalen umiddelbart ved brukerstedets gjentatte
brudd på plikten til å holde annonserte varer tilgjengelig, jfr. punkt 3 over.
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8

HEVING

Hver av partene kan heve avtalen ved vesentlig mislighold fra den annen part. Den part
som vil kreve heving skal fremsette skriftlig krav om dette til den annen part med en frist
på 10 dager til å rette det vesentlige misligholdet. Dersom misligholdet ikke er rettet innen
denne fristen, kan avtalen heves.
9

FORCE MAJEURE

Hverken brukerstedet eller FNDR er erstatningsansvarlig dersom det skulle oppstå en
situasjon utenfor brukerstedets eller FNDRs kontroll, som brukerstedet eller FNDR ikke
kan unngå eller overvinne følgende av, og som vanskeliggjør oppfyllelse av avtalen. Fravær
av erstatningsansvar gjelder bare så lenge den ekstraordinære situasjonen varer.

10 OVERDRAGELSE AV AVTALEN MED BRUKERSTEDET
FNDR har rett til å overføre avtalen til et annet selskap som skal drive FNDR-tjenesten
videre.

11 NORSK LOV. VERNETING.
For øvrig utfylles disse brukervilkårene av de til enhver tid gjeldende norske lover. Ved
tvister er verneting Oslo tingrett.
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***

Denne avtale er utstedt i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.

Dato/sted:

Dato/sted:

For brukerstedet:

For FNDR AS:

Navn med blokkbokstaver:
_____________________

Ina von Turow

Stilling:
_____________________

CEO

__________________

__________________

(sign)

(sign)

Advokatfirmaet Ræder AS

1310307/119520

Side 6 av 6

