Avtale
1. FORMÅL OG OMFANG
Vilkårene gjelder for abonnement som gir tilgang til informasjon fra Eide Forlags («EF») databaser mellom
kunden og EF, i fellesskap kalt Partene(er).
Abonnementet omfatter all informasjon (heretter «Informasjonen») kunden får tilgang til via EFs databaser fra
valgfrie moduler – herunder:
• Gudstjeneste fra Den norske kirke
• Salmedatabasen
• Tekster for Den norske kirke
• Digital utgave av Koralbok
• Digital utgave av Liturgisk musikk
• Øvingsplattform for Liturgi/Medliturgi
• Gudstjenesteplanlegger
2. ABONNEMENT
Abonnement for hvert enkelt produkt inngås ved aksept av Avtalen på EFs Internettløsning. Avtalen er bindende
og løper fra kunden har akseptert Avtalen. Moduler som bestilles av kunden etter avtaleinngåelse omfattes av
Avtalen.
3. VARIGHET OG OPPSIGELSE
Avtaleperioden er 1 år, og følger kalenderåret. Avtaleperioden fordeles over 12 måneder, og kunden blir fakturert
fra tidspunktet for inngåelse av Avtalen.
Den første avtaleperioden begynner å løpe når kunden aksepterer Avtalen. Avtalen løper til den sies opp, og
kunden kan tidligst si opp Avtalen med virkning for den andre avtaleperioden. Oppsigelse skal skje skriftlig, og
oppsigelsen skal være kommet frem til EF senest 30. november før en ny avtaleperiode.
4. TILGANG TIL INFORMASJONEN
4.1 INFORMASJONEN
EF skal gi kunden tilgang til Informasjonen, og sørge for at Informasjonen gjøres tilgjengelig for kunden.
Kunden aksepterer at:
Det kun gis tilgang til Informasjonen med lav oppløsning på notebildet ved forhåndsvisning;
Det kun gis tilgang til Informasjonen en gang per pålogging;
Det kun gis tilgang til den Informasjonen som er copyrightmerket;
EF tilbyr Informasjonen som den er «as is»;
EF er uten ansvar for hinder i tilgang til Informasjonen som skyldes tekniske begrensninger, geografiske forhold
eller ytre påvirkninger;
EF til enhver kan tid endre Informasjonen slik at Informasjonen samsvarer med gjeldende lovgivning og pålegg
fra Kirkemøtet/Kirkerådet. Tilsvarende gjelder endringer pålagt etter instruks fra de ulike verks rettighetshavere;
EF uten å misligholde Avtalen, kan gjennomføre tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i
Informasjonen dersom slike tiltak anses nødvendige av tekniske, vedlikeholdsmessige, eller driftsmessige
årsaker;
EF vil forhåndsvarsle om tiltakene.

4.2 PRISER
Prisene for den avtalte Informasjonen skal fremgå av EFs til en hver tid gjeldene prisliste: se www.eideforlag.no
EF kan til enhver tid endre prisene med en måneds skriftlig varsel. Endringer i henhold til konsumprisindeksen
varsles ikke.
5. KUNDENS PLIKTER
Kunden skal:
Følge regler og praksis knyttet til bruk av Informasjonen;
Kun benytte Informasjonen i samsvar med EFs instruksjon;
Holde EF skadesløs for alle tap og alle skader EF eller tredjemenn påføres ved enhver form for misbruk,
uforsvarlig bruk eller rettsstridig tilgjengeliggjøring av Informasjonen som kunden er nærmest til å svare for;
Stå ansvarlig for egne brukere, og kun gi tilgang til Informasjonen til det avtalte antall brukere;
Kun gi brukere med passord og brukertilgang adgang til Informasjonen;
Holde alle passord konfidensielle;
Straks meddele EF skriftlig varsel dersom Informasjonen kommer på avveie;
Kun benytte Informasjonen til angitt dato, på avtalt sted, i avtalt periode;
Kunden skal ikke:
Medvirke til at abonnementet anvendes i strid med lov, offentlige vedtak eller tredjeparts rettigheter;
Endre eller gjøre tilføyelser i Informasjonen;
Videreformidle Informasjonen utover det som er nødvendig for å gjennomføre Avtalen;
Kopiere eller distribuere Informasjonen til tredjemenn. Forbudet gjelder også kopiering under Kopinoravtaler eller
andre avtaler som ikke er godkjent av EF.
6. FELLES FORPLIKTELSER
6.1 OPPLYSNINGS- OG VARSLINGSPLIKT
Partene har varslingsplikt om forhold som kan medføre feil og driftsstans i EFs levering av Informasjonen.
Partene skal for øvrig gi hverandre tilgang til de opplysninger som er nødvendig for Avtalens gjennomføring.

6.2 IMMATERIELLE RETTIGHETER
Avtalen medfører ingen overdragelse av noen form for immaterielle rettigheter – herunder åndsverk eller
rettigheter til forvalting av slike rettigheter.
EF har på vegne av rettighethaverne publikasjonsrett til Informasjonen.
EF har på vegne av rettighetshaverne rett til alle endringer som gjøres i Informasjonen uavhengig av hvem som
står for endringen.
Partene bærer selv ansvaret for å besitte nødvendige rettigheter m.v. i forhold til maskinvare, infrastruktur,
programvare og dokumentasjon som benyttes for å gjennomføre Avtalen.
Kunden får ikke rett til grunnlagsdata levert av IL, og heller rapporter, oversikter mv. fremstilt på grunnlag av
disse.

7. BETALING
7.1 BETALING
Kunden faktureres som hovedregel for en avtaleperiode ad gangen. Abonnementet skal betales forskuddsvis og
samsvar med prisbilaget for et år ad gangen.
Betaling skal skje etter EFs faktura, som forfaller 15. januar.
Ved oppsigelse av Avtalen svares det vederlag til Avtalen har opphørt.
8. MISLIGHOLD
Partene har gjensidig adgang til å gjøre gjeldende alminnelig misligholdsbeføyelser i kontraktsforhold.
Partenes rett til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende, går tapt dersom den antatte misligholdene part ikke
meddeles skriftlig reklamasjon innen rimelig tid etter at det forhold misligholdet gjelder ble eller burde ha blitt
oppdaget.
Partene er ikke ansvarlig for indirekte tap eller tredjeparts tap med mindre annet følger av Avtalen.
9. ØVRIGE BESTEMMELSER
9.1 FORCE MAJEURE
Dersom det inntreffer ekstraordinære begivenheter som etter norsk rett er å anse som force majeure, skal
motparten varsles. Partenes forpliktelser suspenderes så lenge situasjonen varer.
9.2 OPPHØR
Ved opphør av Avtalen skal kunden omgående levere tilbake til EF alt som er EFs eiendom eller som EF har
rettighetene i samsvar med Avtalen.
Kunden skal opphøre med all tilgjengeliggjøring under Avtalen, og skal ikke beholde noen kopier av
Informasjonen.
Kunden skal etter Avtalens opphør ikke gjøre noen form for bruk av Informasjonen.
All informasjon som kunden har mottatt under Avtalen, og som ikke kan leveres tilbake til EF, skal slettes.
Denne bestemmelsen gjelder uansett om opphøret skyldes oppsigelse, eller som følge av at Avtalen helt eller
delvis heves fra en av partenes side på grunn av mislighold.
9.3 OVERDRAGELSE
Kunden kan ikke overdra Avtalen uten skriftlig samtykke fra EF. Bestemmelsen gjelder også ved fusjon og fisjon.
9.4 KONKURS OG AKKORD
Dersom kunden blir insolvent, åpner akkord eller gjeldsforhandlinger m.v. opphører Avtalen med øyeblikkelig
virkning.
9.5 LOVVALG, TVISTER
Partenes rettigheter og plikter etter Avtalen bestemmes av norsk rett. Tvister har verneting for de alminnelige
domstoler i Stavanger.

