Vilkår og betingelser
Følgende vilkår og betingelser og personvernerklæring gjelder med øyeblikkelig virkning for brukere
som registrerer seg hos SumUp Fakturaer fra 1.april 2020 og fremover.

1. Vilkårenes emne og omfang
1. Disse vilkårene og betingelsene bestemmer rettighetene og forpliktelsene i henhold til bruken av
tjenestene til leverandør (heretter omtalt som «tjenesteleverandør»,SumUp), en del av SumUp
S.A.R.L. Konsernselskaper - SumUp gruppen,og brukeren i tilknytning til bruken av tjenesten,
dvs. SumUp Fakturaer. I forbindelse med levering av SumUp Fakturaer tjenestene bruker SumUp
tjenestene til en enhet, del av SumUp-gruppen - Debitoor Ireland Limited, Block 8, Harcourt
Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irland («Debitoor»).
2. Leverandørens tjenester består i hovedsak av tillatelse til muligheten for å bruke tjenesten via
Internett på servere som befinner seg innenfor tjenesteleverandørens påvirkningsområde, og
som brukeren, i den grad det er påkrevd, mottar tilgang og bruksrettigheter til. Når
programvaren brukes som en tjeneste (SaaS), kan brukeren legge inn data og bruke forskjellige
funksjoner. SumUp- gruppen som enhet sine tjenester inkluderer – men er ikke begrenset til –
nettstedet, SumUp -applikasjonen, mobilapplikasjoner, blogg, nyhetspost, forum og hjelpedel.
3. En betingelse for problemløs bruk av tjenesten er en pålitelig og kontinuerlig Internett-tilkobling
til tjenesteleverandørens servere. Kunden har ansvar for å etablere denne tilkoblingen med
enheten sin.
4. Kun vilkårene og betingelsene til tjenesteleverandøren gjelder. Motstridende eller avvikende
vilkår og betingelser som leveres av brukeren godtas ikke av tjenesteleverandøren, med mindre
gyldigheten eksplisitt avtales skriftlig. Ved motstridende vilkår gjelder disse vilkårene og
betingelsene.

2. Inngåelse av kontrakt
1. Med mindre noe annet er eksplisitt individuelt avtalt, inngås en kontrakt kun ved fullført
registreringsprosess.
2. Brukeren har mulighet til å skrive ut og lese kontraktsteksten under registreringsprosessen og før
kontrakten inngås.
3. Brukeren har ingen rett til å inngå en kontrakt. Tjenesteleverandøren kan uten å oppgi grunn
tilbakevise tilbud fra brukeren til å inngå en kontrakt.
4. Når du registrerer deg for tjenester som leveres av SumUp , aksepterer og godtar du
abonnementsvilkårene («vilkårene») som beskrevet nedenfor, inkludert samtykket ditt til
behandling og deling av personopplysningene dine som nødvendig for å levere SumUp-tjenesten
til deg, og alltid i samsvar med alle personvernlover.
5. Aksept av ytterligere kommunkasjon fra kun SumUp -selskapsgruppen, er ikke nødvendig for å
starte abonnementet ditt, men anbefales for at du skal få den best mulige opplevelsen.
Informasjon som distribueres i slik kommunikasjon er forretningsrelatert.
6. For å kunne benytte våre tjenester, må du fullt ut akseptere personvernerklæringen og vilkårene
og betingelsene. Du bekrefter at du har lest og forstått vilkårene og betingelsene og
personvernerklæringen når du godtar.
7. Forutsetning for registreringer et at brukeren er fullt ut juridisk kompetent, er fylt 18 år og er en
entreprenør, frilanser eller forretningseier og kun bruker tjenestene til forretningsformål.
Mindreårige har ikke lov til å registrere seg. Ved en juridisk enhet må registreringen utføres av
fysisk person som har ubegrenset juridisk kapasitet og er autorisert som representant.
8. Hvis en virksomhet driver regnskapsføring for tredjeparter på vegne av en entreprenør og
tredjeparten er spesifisert som en underleverandør, må regnskapsfirmaet informere tredjeparten
på forhånd om vilkårene og betingelsene og kun abonnere med samtykke og
representasjonsmyndighet. Hvis dette ikke skjer, har tjenesteleverandøren rett til å bringe
kontrakten til opphør på ekstraordinært grunnlag.

3. Tjenesteleverandørens tjenester
1. Tjenesteleverandøren leverer en rekke forskjellige regnskaps- og faktureringstjenester til
brukeren.

2. Tjenestenes innhold og omfang er underlagt de respektive kontraktsavtalene, spesielt eksklusivt i
henhold til tjenestens funksjoner som beskrevet i inngåelse av kontrakten på
tjenesteleverandørens nettsted.
3. Tjenesteleverandøren kan tilby prøveversjoner i form av prøvetilgang. Bruk av tjenesten er gratis
i den spesifiserte testperioden. Hvis brukeren vil fortsette å bruke tjenestene når prøveperioden
ender, kreves en betal kontrakt.
4. Tjenestene som leveres av tjenesteleverandøren inkluderer spesielt området «fakturering på
nettet» og «regnskapsføring», som tilbys i en gitt periode som del av et «abonnement».
5. Bare den respektive brukeren har rett til å bruke tjenesten. Brukeren har ikke lov til å overføre
brukerkontoen til tredjeparter eller tilby andre bruksmuligheter til tredjeparter, og i slike tilfeller
har tjenesteleveradøren rett til å avslutte kontrakten på ekstraordinært grunnlag.

4. Brukeres forpliktelser
1. Brukeren er forpliktet til å gi sannferdig informasjon om seg selv eller virksomheten i tilknytning
til bruk av tjenesten.
2. Når brukeren bruker tjenesten, er brukeren forpliktet til å overholde alle gjeldende lover og avstå
fra enhver aktivitet som forhindrer eller på overdrevent vis belaster driften av tjenesten eller
underliggende teknisk infrastruktur.
3. Brukeren er ikke autorisert til å gi innloggingsopplysninger videre til tredjeparter. Brukeren
forplikter seg til å håndtere innloggingsopplysninger med omhu og å hindre misbruk av
innloggingsopplysninger av tredjeparter.
4. Brukeren er alene ansvarlig for å overholde sine oppbevaringsforpliktelser. Brukeren skal sikre at
dokumenter og data oppbevares på lovlig vis – der nødvendig – og at finansinstitusjoner har
nødvendig tilgang til disse.

5. Varsel om rett til opphevelse
1. Tjenesteleverandøren tilbyr sine tjenester eksklusivt til entreprenører og virksomheter.
2. Det eksisterer ingen rett til opphevelse for all tiltenkt bruk av tjenestene som leveres av
tjenesteleverandøren.

6. Avtalens varighet
1. Abonnementet starter ved inngåelse av kontrakt og er gyldig på ubestemt tid.
2. All prøvetilgang slutter automatisk når den respektive prøveperioden utløper. Et separat varsel er
ikke nødvendig for prøvetilgang.

7. Priser og betalingsvilkår, blokkering av konto, sletting av
konto og prisendringer
1. Tjenesteleverandøren tilbyr tjenestene sine i en rekke forskjellige gratis- og betalte varianter.
Den avtalte prisen er tilgjengelig i den gjeldende pris- og betalingsinformasjonen.
2. Et betalt abonnement betales månedlig eller årlig avhengig av kontraktens varighet som valgt av
kunden, og belastes via kredittkort (Visa, MasterCard) eller direkte belastning (SEPA).
Faktureringsperioden løper én måned eller ett år på forskudd fra datoen brukeren registrerer seg
for den betalte versjonen. Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til å innføre muligheten til
å kjøpe abonnementer for forskjellige perioder (f.eks. hvert kvartal) eller til å innføre tilknyttede
tjenester som tilbyr andre belastningsmodeller (f.eks. bruk).
3. Betaling av de respektive brukeravgiftene forfaller øyeblikkelig ved kvittering av faktura, og
trekkes fra eller belastes kredittkortet eller bankkortet (i land der dette er tilgjengelig) og
belastes hver måned eller hvert år inntil abonnementsavtalen avsluttes.
4. SumUp forbeholder seg retten til å endre faktureringsenhet til et annet datterselskap av SumUp
gruppen ved behov.
5. Brukeren mottar ingen refusjon av den månedlige eller årlige avgiften når kontrakten avsluttes
før tiden. Når kontrakten avsluttes, kan produktversjonen brukes til kontraktperioden utløper.
6. Hvis det månedlige eller årlige abonnementsbeløpet ikke kan belastes kredittkortet eller
bankkontoen i tide, f.eks. på grunn av utilstrekkelige midler på kontoen, blokkeres brukerens
tilgang til fakturerings- og regnskapssystemet øyeblikkelig. Tilgang til systemet åpnes igjen ved
mottatt betaling. En kostnad på € 20,00 påløper ved hver avviste belastning og belastes
brukeren. Brukeren må så overføre hele beløpet til tjenesteleverandørens bankkonto innen 4
virkedager.

7. Hvis kontoen slettes av brukeren før kontrakten utløper, blir kontoen øyeblikkelig utilgjengelig
ved sletting. I dette tilfellet, og selv om en ny konto opprettes, kan ingen gjenstående beløp
refunderes eller krediteres en ny konto. Ikke-tilbakebetaling av gjenstående beløp gjelder også
ved lovlig ekstraordinær avslutting av tjenesteleverandøren ved ikke-kontraktsmessig bruk av
tjenester.
8. Brukeren godtar at e-post (via en e-postadresse angitt av brukeren) brukes til forsendelse av
fakturaer og betalingspåminnelser.
9. Tjenesteleverandøren har rett til å endre de avtalte kostnadene etter eget skjønn. En slik
prisendring er kun tillatt én gang per kalenderår og må kunngjøres skriftlig minst fire uker før
endringer trer i kraft. Brukeren kan avslutte brukeravtalen innen én måned etter mottatt
endringsvarsel, og avslutningen trer i kraft på det tidspunkt kostnadsøkningen trer i kraft.

8. Avslutning av kontrakt
1. Brukeren kan prøve det betalte abonnementet gratis i en tidsperiode som fastsettes av
tjenesteleverandøren, hvis aktuelt. Et separat avslutningsvarsel er ikke nødvendig. Hvis brukeren
ikke har oppgitt betalingsinformasjon når prøveperioden utløper, påløper ingen videre
forpliktelser eller kostnader for brukeren.
2. Abonnementet kan avsluttes av brukere uten forhåndsvarsel mot slutten av den respektive
måneden eller året (eller andre faktureringsperioder), avhengig av varigheten brukeren har valgt.
Brukeren kan avslutte ved å gå til «Innstillinger> Abonnementer og priser> Avslutt
abonnementet mitt». Hvis dette ikke er mulig eller rimelig for brukeren, kan vedkommende
avslutte skriftlig via en e-post til tjenesteleverandøren.
3. I noen tilfeller kan brukeren velge mellom et månedlig og årlig abonnement. Hvis brukeren vil
bytte fra et månedlig til et årlig abonnement, trer endringene i kraft den første dagen av den
neste faktureringsmåneden. Abonnementet forlenges da automatisk med ett år og det årlige
beløpet forfaller øyeblikkelig ved mottatt kvittering av fakturaen. Det årlige abonnementet kan
avsluttes til den siste dagen av det nåværende abonnementsåret. Det samme gjelder endring fra
et månedlig eller årlig abonnement til et annet månedlig eller årlig abonnement. Hvis brukeren
bytter fra et årlig abonnement til et månedlig abonnement, kan dette gjøres til
abonnementsårets siste dag, og endringen trer i kraft det neste abonnementsårets første dag
hvis et månedlig abonnementsalternativ er tilgjengelig. Abonnementet fortsetter da på månedlig
basis. En lignende mekanisme gjelder hvis tjenesteleverandøren innfører en annen
faktureringsperiode.
4. Hvert parts rett til ekstraordinær avslutning påvirkes ikke.
5. SumUp forbeholder seg retten til å slette kundedata når kontrakten er avsluttet uavhengig av
avslutningens grunn, og SumUper ikke forpliktet til å lagre kundedata etter den tid. SumUp
oppbevarer kun data som påkrevd for minimumsperioden for å overholde gjeldende rettslige
forpliktelser etter at abonnementet er avsluttet.
6. SumUp forsikrer å alltid handle i samsvar med personvernforordningen (også kjent som GDPR)
og all personvernlovgivning til enhver tid.

9. Garanti og tjenestenes tilgjengelighet
1. Applikasjonen og tjenesten leveres «som den er» og SumUpfraskriver seg alle videre
representasjoner, garantier, betingelser eller andre vilkår, direkte eller indirekte, ved statutt,
materiell eller annet, inkludert med ikke begrenset til indirekte garantier, betingelser eller andre
vilkår av tilstrekkelig kvalitet, egnethet for et bestemt formål eller rimelig omhu og kompetanse.
2. SumUp har rett til å foreta operasjonelle endringer i systemet til forbedring og annet (for
eksempel ved å utvikle eller skifte ut teknisk utstyr, vedlikehold eller oppdatere programvare)
uten å måtte varsle kunden på forhånd. I noen tilfeller kan det være nødvendig å suspendere
tilgang til systemet, vanligvis mellom kl. 21.00 og kl. 06.00 CET. Kunden mottar varsel om en slik
suspensjon på forhånd der det er mulig. SumUp er ikke ansvarlig for konsekvensene av en slik
suspensjon.
3. Tjenesteleverandøren påtar seg intet ansvar for funksjonaliteten av tilkoblingen til serverne i
tilfelle strømbrudd og serverfeil som ikke er innenfor selskapets virkeområde.

10. Bruksrettigheter
1. Tjenesteleverandøren gir brukeren en enkel, områdeubegrenset, ikke-overførbar, ikkeunderlisensierbar og personlig rett i kontraktsperioden til å bruke SumUp sin programvare som
brukes av tjenesteleverandøren til levering av tjenester som tiltenkt i samsvar med disse
generelle vilkårene og betingelsene.
2. Brukeren har rett til tilgang til programvaren som kjøres på tjenesteleverandørens IT-systemer
for å behandle vedkommendes data.

3. Brukeren kan bare bruke behandlingsprogramvare til egne forretningsformål og kun av eget
personell.
4. Kunden tildeles ingen opphavsrettigheter. Individuelt tilpasset programvare tilknyttet systemet
forblir også eiendom av SumUp med mindre noe annet er oppgitt.
5. Når det gjelder alt materiale som lastes opp av kunden og alle kundedata, gir kunden SumUp og
SumUp sine leverandører og underleverandører en ikke-eksklusiv global ugjenkallelig lisens til å
levere applikasjonen og nødvendige tilknyttede tjenester til kunden. Kunden representerer og
garanterer at intet opplastet materiale eller kundedata krenker tredjeparters rettigheter eller
opphavsrett, og ikke inneholder materialer som er uanstendig, støtende, upassende eller bryter
med gjeldende lov.
6. SumUp har rett til å videreføre rettighetene og forpliktelsene overfor kunden til et selskap i
gruppen eller en tredjepart. Hvis kunden godtar et utvidet forhold ved å tillate
markedsføringstjenester, gjelder disse materialene kun for enheter tilknyttet SumUp S.A.R.L.selskapsgruppen.
7. Kunden godtar SumUp sin rett til å bruke underleverandører i alle emner, inkludert for å
implementere og drive applikasjonen og lagring av kundedata.
8. Tjenesteleverandøren er ikke forpliktet til å utlevere programvarens kildekode til brukeren.
9. Applikasjonen og informasjon som utleveres av den, annet enn kundens data, beskyttes av
opphavsrett og andre immaterielle rettigheter og eies av eller lisensieres til SumUp-gruppens
enhet Debitoor.. Enhver utvikling eller tilpasning som utføres på slike immaterielle rettigheter av
kunden skal ligge hosSumUp gruppen. Kunden skal underrette SumUp ved faktisk eller mulig
brudd på SumUp gruppen sine immaterielle rettigheter og all uautorisert bruk av applikasjonen
som kunden har kunnskap til.

11. Personvern og kundedata
1. Tjenesteleverandøren skal sikre at personopplysninger samles, lagres og behandles av brukere
kun i den grad det er nødvendig for å utøve kontrakten og tillatt ved lov, eller beordret av
lovgiver. Tjenesteleverandøren behandler personopplysninger konfidensielt og i henhold til
bestemmelsene i gjeldende personvernlovgivning, og utleverer de ikke tredjeparter med mindre
det er nødvendig for å oppfylle kontraktsmessige krav og/eller vedkommende er juridisk pålagt å
utlevere dem til tredjeparter.
2. For å sikre revisjonssikker behandling av opplysningene, loggføres oppretting, endring og sletting
av opplysninger med informasjon om brukernavn og behandlingsdato.
3. Det er mulig at tjenesteleverandøren må behandle personopplysninger på vegne av brukeren for
bruk av tjenesten. Her kreves inngåelse av en separat avtale om behandling av
personopplysninger. Partene er enige om at kunden er den behandlingsansvarlige for alle
opplysninger som lastes opp i SumUp Fakturaer-applikasjonen, og at vedkommende kan endre
eller slette disse opplysningene der det er nødvendig. SumUp er til enhver tid databehandler, og
behandler data på vegne av kunden. Som vedlegg til disse vilkårene inngår partene en
databehandlingsavtale («DBA»). SumUp delprosesser en del av SumUp Fakturaer tjenestene med
en enhet tilhørende SumUp gruppen - Debitoor.
4. Kunden bekrefter at de er autorisert til i instruere SumUp til å behandle slik informasjon og at de
gitte instruksjonene er lovlige.
5. SumUp behandler bare kundedata i samsvar med kundens instruksjoner og ikke til eget,
uautorisert bruk.
6. Når det gjelder partene, skal kunden eie alle data vedkommende utleverer til SumUp eller
applikasjonen. Applikasjonen tillater brukeren å eksportere poster og data som oppbevares av
applikasjonen, og kunden godtar å eksportere alle data for abonnementet avsluttes.
7. SumUp deler informasjon til databehandling kun som påkrevd for å levere tjenestene til kunden
eller der det kreves av en domstol eller et myndighetsorgan, og i slike tilfeller kun i den grad det
er nødvendig.
8. Hvis det kreves at SumUp deler data utenfor EØS eller med territorier som ikke er
forhåndsgodkjent av Europakommisjonen, sikrer vi at nivået av databeskyttelse innfris av slike
underbehandlere.
9. Kunden godtar at en kopi av banksertifikatet som utstedes til kunden av banken kan oppbevares
i SumUp sin database og en ekstern database. Kunden godtar også at data som hentes fra
kundens bank via en bankfeed er tilgjengelig og lagres i systemet.
10. SumUp oppbevarer alle kundens konfidensielle informasjon som kunden utleverer til SumUppå en
konfidensiell måte, med unntak av informasjon som blir del av offentlig eiendom på annet vis enn
via et brudd på denne klausulen, eller der SumUp har hentet informasjonen fra en tredjepart

uten taushetsplikt eller der informasjon er påkrevd å utleveres av et håndhevende organ,
myndighet eller domstol, og i slike tilfeller kun i den grad det er nødvendig.
11. SumUp skal treffe alle nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre sikker
og trygg behandling av kundens data, og forhindre at systeminformasjon blir ødelagt, tapt eller
kastes på utilsiktet eller ulovlig vis, og forhindre at slik informasjon utleveres til uautoriserte
parter eller misbrukes eller på annen måte behandles på en måte som er i strid med
personvernlovgivning. SumUp skal, som databehandler, overholde sine forpliktelser i henhold til
all gjeldende personvernlovgivning, med spesifikke retningslinjer fra personvernforordningen.
12. Der samtykke til personvern hentes fra brukeren som del av bruk av tjenesteleverandørens
tjenester, gjøres det oppmerksom på at disse til enhver tid kan trekkes tilbake av brukeren.
13. Vi henviser også til personvernerklæringen vår som er tilgjengelig på SumUp Fakturaer.

12. Endringer i tjenesten
1. Tjenesteleverandøren justerer fra tid til annen tjenestene som er tilgjengelige etter eget skjønn i
henhold til teknologisk utvikling og markedsbehov for å sikre den tiltenkte bruken i samsvar med
produktbeskrivelsen. Dette kan endre tjenestens innhold, som nye eller endrede funksjoner, og
tilpasning til ny teknologi. Siden disse endringene er en del av løsningen, kan ikke brukeren
basere rettigheter eller krav fra disse.
2. Tjenesteleverandøren har også rett til å gjøre nye tjenester tilgjengelige mot betaling samt
avslutte levering av gratistjenester. Tjenesteleverandøren kan også legge til ytterligere betalte
tjenester i tillegg til det nåværende betalte abonnementet. Hvis betalte tjenester endres, må
tjenesteleverandøren ta særlig hensyn til legitime brukerinteresser og informere om disse i god
tid.

13. Ansvarsbegrensninger
1. Skadekrav som følge av brudd på kontrakten og illegal handling kan kun fremmes hvis det
foreligger bevis på tilsiktet grov uaktsomhet av SumUp og/eller virksomhetens agenter. Den
tidligere nevnte fraskrivelsen gjelder ikke for brudd på de grunnleggende kontraktsforpliktelsene.
2. SumUp sitt ansvar påvirkes heller ikke ved personskade og lovpålagte juridiske bestemmelser.
3. Ved gratistjenester kan ikke tjenesteleverandøren holdes ansvarlig utover det som er spesifisert i
paragraf 1 og 2.
4. SumUp er ikke ansvarlig for tjenesteavbrudd som følge av force majeure, spesielt ved feil ved
eller overbelastning av globale kommunikasjonsnettverk. Av den grunn kan ikke kunden kreve en
reduksjon av tjenesteforpliktelsene sine.
5. SumUp kan ikke holdes ansvarlig for informasjon som publiseres på tjenestene. Senderen har
ansvar for informasjonens nøyaktighet, fullstendighet og aktualitet.
6. Tjenesteleverandøren påtar seg intet ansvar for tap av data i den grad skaden skyldes at
brukeren har unnlatt å oppfylle sine lovbestemte oppbevaringsforpliktelser (se avsnitt 4.4 i disse
generelle vilkårene og betingelsene) og derfor kan ikke tapte data gjenopprettes med rimelige
tiltak.
7. SumUp påtar seg intet ansvar for skader som kan oppstå for kunden på grunn av utilstrekkelige
sikkerhetstiltak i overføring av dataene.
8. Ethvert ansvar for skader er begrenset til den årlige avgiftens beløp. Ansvaret for skader grunnet
tap av data er begrenset til beløpet som hadde påløpt med rimelig databeskyttelse, men dette
beløpet kan ikke overskride den årlige avgiften.
9. Kundens kompensasjonskrav utløper ett år etter at det oppstod. Denne begrensningen gjelder
ikke hvis SumUp handlet grovt uaktsomt eller med hensikt.
10. Ansvaret underlagt produktansvarsloven påvirkes ikke.

14. Endringer i vilkårene og betingelsene
1. Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene til enhver
tid, og endringene kan tre i kraft selv innenfor det eksisterende kontraktsforholdet, gitt at denne
endringen, med hensyn til tjenesteleverandørens interesser, er rimelig for brukeren; dette
spesielt i tilfeller der endringen ikke har betydelige juridiske eller økonomiske konsekvenser for
brukeren, dvs. endringer i registreringsprosessen eller endringer i kontaktinformasjon.
2. Tjenesteleverandøren underretter registrerte brukere om alle andre endringer i vilkårene og
betingelsene minst 4 uker før endringene skal tre i kraft. Disse endringene kommuniseres til
brukeren på e-post. Med mindre brukeren protesterer innen 4 uker etter mottatt varsel,
fortsetter bruksavtalen med de endrede vilkårene og betingelsene når disse endringene trer i

kraft. I tjenestevarselet vil tjenesteleverandøren informere brukeren om vedkommendes rett til å
protestere og følgene av en slik protest. Ved protest, har tjenesteleverandøren rett til å avslutte
kontraktsforholdet med brukeren når endringene trer i kraft.

15. Siste bestemmelser
1. Disse vilkårene og betingelsene er underlagt og tolkes med Irlands<br>lover, og Irlands
domstoler har jurisdiksjon til å avgjøre tvister som oppstår i tilknytning til disse vilkårene og/eller
deres innhold.
2. Hvis brukeren er en forhandler, juridisk enhet i henhold til offentlig lov eller et spesielt fond under
offentlig lov, er tjenesteleverandørens registrerte organ den eneste jurisdiksjonen for alle tvister
som følge av kontraktsforholdet.
3. Hvis individuelle bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene er eller blir ugyldige, skal dette
ikke påvirke gyldigheten til de gjenstående bestemmelsene.

