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Bakgrunn 
 

• CAB Group AB, 556131-2223, nedenfor kalt 

CAB, har utviklet et databasert bestillings- og 
planleggingssystem for skadereparasjoner, service 
og alle andre typer reparasjoner på kjøretøy, som 
kalles CAB Plan.  

• CAB Plan er et nettbasert klient-server-system 

som støttes av Microsoft Windows‐operativsystemer 

som på tidspunktet for utgivelsen av CAB 

Plan‐versjonen er angitt på CABs nettsted 

(www.cab.se). 

• Informasjon om systemet distribueres på den 

måten som CAB anser som egnet, og både program 
og data oppdateres kontinuerlig av CAB. 

• Abonnenten driver virksomhet innen 

kjøretøyreparasjonsområdet i Norge. 

•  På denne bakgrunn inngår partene følgende 

avtale om bruk av CAB Plan. 
 
§ 1 Definisjoner av system 
 
CAB Plan omfatter bestillings- og 
planleggingssystem samt lagringsdatabase for 
bestilling og planlegging av skadereparasjoner, 
service og alle andre typer reparasjoner på kjøretøy.  
 
§ 2 Omfanget av lisensavtalen 
 
CAB gir med dette abonnenten rett, i henhold til de 
angitte vilkårene i denne avtalen, til å bruke den til 
enhver tid gjeldende versjonen av CAB Plan 
systemet, med funksjonene og tilleggssystemene 
samt tilleggstjenestene som kunden har bestilt.  
Lisensavtalen omfatter også de nye versjoner, 
andre oppdateringer, eventuelt andre tilpasninger 
og forandringer av CAB Plan og tilgjengelige 
komponenter som CAB i løpet av avtaletiden 
fremstiller og distribuerer i henhold til denne avtalen. 
 
§ 3 Leveranse 
 
Abonnenten får tilgang til CAB Plan via Internett 
gjennom et klientprogram som installeres på 
datamaskinen til abonnenten. Nye oppdateringer av 
CAB Plan installeres automatisk til abonnenten uten 
varsel.  
Bruk skjer deretter gjennom pålogging til CAB Plan 
systemet. 
 

§ 4 Lagring av data 
 
Ved bruk av CAB Plan lagres data i CAB Plan. Data 
lagres i CAB Plan i en periode på tre (3) år. 
Gjennom eksport av data med programvare som er 
levert av CAB, har abonnenten mulighet til selv å 
sørge for lagring av data på en lagringsplass som 
tilhører abonnenten. 
 
§ 5 Vedlikehold og utviklingsarbeid 
 
Vedlikehold av databaser og program knyttet til CAB 
Plan utføres av CAB kontinuerlig på den måten som 
CAB anser som mest hensiktsmessig. 
Planlagt arbeid, som ikke er av akutt karakter, 
knyttet til vedlikehold, service og utvikling, skal 
utføres i løpet av tiden som angis på CABs nettside 
og som er annonsert en uke i forveien. 
I tillegg oppdateres CAB Plan kontinuerlig gjennom 
lansering av nye versjoner av CAB Plan i det 
omfang og så ofte som CAB anser som 
hensiktsmessig. 
Vedlikeholdsarbeid og utviklingsarbeid utføres uten 
ekstra kostnad. 
 
§ 6 Tilgjengelighet 
 
6.1 CAB garanterer at CAB Plan driftes på en server 
på en slik måte at det muliggjør tilkobling og bruk av 
CAB Plan, samt lagring av data i CAB Plan, under 
lisenstiden og ellers på de vilkår som fremgår av 
denne avtalen, i den tiden som ved enhver tid angis 
på CABs nettsted, men at tilgjengeligheten til CAB 
Plan, i dens helhet eller for visse tjenester, kan falle 
ut eller ikke være fullstendige periodevis også under 
angitt tilgjengelig tid i forbindelse med akutt 
vedlikehold/service samt forhold som ligger utenfor 
CABs kontroll (for eksempel manglende 
datakommunikasjon). 
 
6.2 Abonnenten er på sin side ansvarlig for at 
tilkobling til CAB Plan er mulig. 
 
6.3 Abonnenten er kjent med at data kan gå tapt 
ved bruk av CAB Plan når koblingen til CAB Plan 
brytes p.g.a. vedlikeholdsarbeid/service og 
utviklingsarbeid. 
 
§ 7 Lisensavgift 
 
7.1 Lisensavgift pålegges med det beløpet som 
fremgår av den til enhver tid gjeldende prislisten til 
CAB. CAB har rett til å endre lisensavgiften for det 
kommende kalenderåret. Slike endringer skal 
varsles av CAB minst 45 dager på forhånd. Selv 
uten slikt varsel har CAB hvert år rett til å justere 
prisen med hensyn til endringene i svensk 
arbeidskostnadsindeks AKI, tidsserie for 
tjenestemenn, SNI= J (Informasjons- og 
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kommunikasjonsbedrifter) med juli som 
basismåned. Du kan lese mer om 
arbeidskostnadsindeksen på www.scb.se 
 
7.2 Lisensavgift og avgifter for tilleggssystem og 

‐tjenester pålegges med beløp og med 

betalingsvilkår som fremgår av CABs til enhver tid 
gjeldende prisliste. 
 
7.3 En avgift pålegges for hver bestilling av oppdrag 
som utføres i CAB Plan med beløpet og 
betalingsvilkårene som fremgår av CABs til enhver 
tid gjeldende prisliste. 
Avgiften faktureres avhengig av fakturavolumene på 
etterskudd med tidsintervallene som CAB finner 
passende. 
 
7.4 Lisensavgiften og øvrige avgifter forfaller til 
betaling fjorten (14) dager etter fakturadato. Ved 
sen betaling starter forsinkelsesrente i henhold til 
renteloven (1975:635). Ved forsinket betaling har 
CAB rett til lovfestet kompensasjon for 
betalingspåminnelse. 
 
7.5 I tilfelle denne avtalen iht. § 17 nedenfor 
erstatter tidligere avtale mellom partene, og denne 
avtalen innebærer en utvidelse av lisensavtalens 
omfang i forhold til den tidligere avtalen, skal den 
nye lisensavgiften tre i kraft fra og med den dagen 
denne avtalen trådte i kraft. 
 
§ 8 Maskinvare, installasjon m.m. 
 
8.1 Bruk av CAB Plan krever tilgang til Internett, 
samt annen maskinvare og programvare osv. som 
muliggjør dette. Abonnenten skal selv anskaffe, 
installere og bekoste nødvendig maskinvare og 
operativsystem samt nødvendig internettilkobling, 
eventuell nødvendig programvare og 
lisensrettigheter til tredjepartsprodukt for 
datakommunikasjon osv. for å kunne koble til samt 
bruke CAB Plan. Anbefalinger i forbindelse med 
dette finner du på CABs nettsted. Abonnenten er 
også ansvarlig for integrasjon mellom CAB Plan og 
abonnentens egne systemer/maskinvare. CAB gir 
gratis råd om valg av maskinvare ved forespørsel. 
 
8.2 Installasjon av CAB Plan samt grunnopplæring 
utføres av CAB i henhold til CABs til enhver tid 
gjeldende prisliste. Kundetilpasset opplæring skjer i 
henhold til separat avtale med CAB i henhold til 
tilbudet. 
I tillegg tilbyr CAB, uten ekstra kostnad, støtte 
vedrørende tekniske spørsmål angående bruken av 
CAB Plan innenfor normal arbeidstid som fremgår 
av CABs nettsted. 
 
§ 9 Tilleggstjenester 
 
9.1 Når det gjelder tildeling av lisensrett til 
tilleggssystem og tilleggstjenester til CAB Plan, 
gjelder de forpliktelsene og rettighetene i relevante 
deler som for øvrig gjelder for CAB Plan i henhold til 

denne avtalen, med mindre annet følger av en egen 
avtale mellom partene eller av 9.2 nedenfor. 
 
9.2 For integrasjon mellom CAB Plan og eksterne 
system, kreves det en separat grensesnittsavtale. 
Denne grensesnittsavtalen inngås mellom CAB og 
leverandøren (f.eks. 
forretningssystemleverandøren) av det eksterne 
systemet. CAB forbeholder seg retten til å endre 
omfanget og utformingen på det tekniske 
grensesnittet under avtaleperioden etter varsel i 
samsvar med grensesnittavtalen, eller, der dette 
ikke er avtalt, minst 2 måneder på forhånd. 
 
§ 10 Begrensninger av lisensretten 
 
Lisensretten er begrenset til abonnentens egen 
virksomhet innenfor kjøretøyreparasjonsområdet i 
Norge og omfatter ett anlegg per lisens. For hvert 
anlegg skal abonnenten utpeke en administrator 
("Administratoren") og informere CAB om dette. 
Med anlegg menes én eller flere enheter der det 
utføres reparasjoner, utenom eller innenfor et 
konsern/konsernforhold. Hvert anlegg innenfor 
konsernet må ha en CAB Plan lisens. 
Abonnenten har rett til gjennom administratoren å 
tilslutte ubegrenset antall brukere til CAB Plan på 
anlegget lisensen gjelder for. Det er abonnentens 
ansvar å påse at administratoren kun tilknytter 
personer som har behov for CAB Plan innenfor 
rammen av abonnentens virksomhet. 
Abonnenten eier kun rett til å bruke CAB Plan via 
programvarene/grensesnittene som leveres av 
CAB. 

Abonnenten får ikke overdra, under‐ eller 

videreformidle lisensretten i andre hånd eller på 
annen måte benytte lisensrettighetene til 
tredjeparter. 
Videre er det forbudt for abonnenten å gjøre 
klientens programkode tilgjengelig og derved skaffe 
seg informasjon om oppbygningen til CAB Plan. 
Abonnenten får videre ikke leie ut, låne ut eller 
overdra CAB Plan eller på annen måte tillate at 
tredjepart utnytter programvarer som er distribuert 
av CAB, men at videreformidling av informasjon gis i 
samsvar med det som er nevnt i § 16. Av dette 
følger at abonnenten skal sikre at hver bruker 
forplikter seg til ikke å utlevere personlige passord til 
uautoriserte, noe som betyr enhver utlevering som 
skjer til CAB eller administratoren, samt at 
opplysninger om passord skal oppbevares 
utilgjengelig for uvedkommende. Abonnenten skal 
også påse at administratoren behandler passordet 
sitt på en forsiktig måte. 
Abonnenten kan ikke, uansett forhold, vilkår eller 
erstatning, utføre bestillinger eller utlevere andre 
opplysninger fra systemene til eller for andre som 
ikke har CAB Plan-lisens. 
 
§ 11 Opphavsrett m.m. 
 
All opphavsrett og andre rettigheter til CAB Plan og 
dertil tilhørende programvare tilhører kun CAB. All 

http://www.scb.se/
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kopiering eller fremstilling av kopiert produkt 
gjennom "reverse engineering" av CAB Plan er 
strengt forbudt. Abonnenten forplikter seg videre til 
å ikke endre, modifisere eller legge til noe i 
produktene som er distribuert av CAB, uten skriftlig 
tillatelse fra CAB. 
For å hindre uautorisert bruk av CAB Plan forplikter 
lisenstakeren seg til å sikre at uvedkommende ikke 
får tilgang til CAB Plan. 
Bestemmelsene ovenfor omfatter ikke data som 
tilhører abonnenten. 
 
§ 12 Brudd på immaterielle rettigheter 
 
Abonnenten skal informere CAB om hvert eneste 
brudd eller mistanke om brudd på immaterielle 
rettigheter som omfattes av denne avtalen, så snart 
abonnenten er blitt kjent med forholdet. Partene skal 
konsultere med hverandre om hvordan man skal 
reagere på et slikt brudd. Hvis partene ikke kan 
komme til enighet om dette, har CAB rett til å vedta 
hvilke tiltak som skal iverksettes mot bruddet eller 
den som har begått eller forårsaket dette. 
 
§ 13 CABs ansvar for feil 
 
CAB opprettholder en høy grad av sikkerhet; 
detaljert utforming og innhold i dette fremgår av 
CABs sikkerhetsdokument, som du finner på CABs 
nettsted. 
13.1 CAB Plan er utviklet med bruk av CABs 
tilgjengelig kunnskap og erfaring på 
utviklingstidspunktet. I likhet med andre 
programvareleverandører kan CAB imidlertid ikke 
garantere at systemet er fri for feil og mangler, noe 
abonnenten er innforstått med. 
Videre kan CAB, med hensyn til sikkerheten som 
gjelder for datakommunikasjon vi Internett, kun 
garantere at data som overføres mellom 
abonnenten og CAB Plan, lagres i CAB Plan eller 
på annen måte håndteres i CAB Plan, ikke blir 
ødelagt, forvrengt eller helt utilgjengelig for 
tredjepart, forutsatt at dataene ikke er skadet, 
ødelagt eller fått tilgang til gjennom eller som følge 
av utenforståendes handling eller av 
omstendigheter utenfor CABs kontroll.   
CABs ansvar for feil og mangler er i lys av 
ovenstående begrenset til hva som angis i denne 
paragraf, hvilken paragraf uttømmende regulerer 
CABs ansvar i denne forbindelse. 
 
13.2 CAB garanterer at CAB Plan finnes og driftes 
på server i henhold til hva som fremgår av denne 
avtalen, og at CAB Plan fungerer på de Microsoft 
Windows-operativsystemene som ved enhver tid 
angis på CABs nettsted. Endringer i denne 
forbindelse skal kunngjøres minst nitti (90) dager før 
endringen trer i kraft. 
CABs ansvar og abonnenten eneste kompensasjon 
for feil eller mangler skal være i) utbedring av feil 
eller mangler eller, ved vesentlige feil eller mangler, 
ii) tilbakebetaling av en rimelig del av lisensavgiften i 
henhold til 7.1 a) ovenfor i forhold til feilen og dens 

innvirkning på abonnentens bruk av CAB Plan, men 
høyst et beløp som tilsvarer fast lisensavgift som er 
betalt av abonnenten i løpet av de siste foregående 
tre (3) månedene, samt for tjenestene der variabel 
avgift betales, faktisk betalt lisensavgift for det 
brukstilfellet da den tjenesten hvor feilen 
forekommer ble brukt. 
 
13.3 I forbindelse med eventuelle installasjoner i 
nettverk eller lignende er CAB på ingen måte 
ansvarlig for funksjonaliteten til 
nettverksprogramvaren. 
 
13.4 CAB er ikke ansvarlig på noen måte, med 
mindre det er vist at CAB har opptrådt uaktsomt, for 
kvaliteten eller nøyaktigheten av innholdet i data 
eller databehandlingsresultat som er overført til, 
innført i eller lagret i CAB Plan av annen enn CAB. 
CAB har ansvar for at lagrede data ikke blir ødelagt, 
skadet, går tapt eller gjøres tilgjengelig for tredjepart 
i den utstrekning ødeleggelse, endring, tap eller 
tilgang ikke er forårsaket eller funnet sted som følge 
av utenforståendes handling eller av 
omstendigheter utenfor CABs kontroll. CAB har 
heller ikke ansvar for kommunikasjon av data 
mellom abonnenten og CAB Plan på noen måte. 
 
13.5 CAB har ikke ansvar for feil eller 
utilgjengelighet forårsaket av; 
a) feil anvendelse av CAB Plan; 
b) endringer eller inngrep i utstyr og programvare 
eller anvendelse som på annen måte er i strid med 
CABs instruksjoner; 
c) anvendelse av eller feil på utstyr som leveres av 
kunden; 
d) applikasjonsproblem forårsaket av abonnentens 

IT‐miljø eller forøvrig av omstendigheter utenfor 

CABs kontroll; 
e) feilhåndtering fra abonnentens side; 
f) virusangrep eller hackerangrep; 
g) påvirkning fra tredjepart utenfor CABs kontroll. 
 
13.6 Utover det som angis i § 6, garanterer CAB 
ikke tilgjengeligheten av CAB Plan eller ytelsen. 
 
13.7 Utover det som er angitt ovenfor i denne 
paragrafen, har CAB intet ansvar for bruken av CAB 
Plan og ingen ting i denne avtalen eller på annen 
måte som kan avtales mellom partene skal tolkes 
som en utvidelse av CABs ansvar for levert 
programvare, databaser eller for CAB Plan forøvrig, 
med mindre partene har avtalt dette i et eget skriftlig 
dokument undertegnet av begge parter. 
 
§ 14 Presisering av ansvarsbegrensningen 
 
All anvendelse av CAB Plan skjer på abonnentens 
eget ansvar. Det er derfor abonnentens ansvar å 
håndtere CAB Plan fagmessig ved all bruk. CAB har 
ansvar for direkte skader kun i den utstrekning og 
inntil beløp som uttrykkelig er angitt i denne avtalen. 
Verken CAB eller noen annen som har deltatt i 
utviklingen, produksjonen eller leveransen, med 
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mindre annet er uttrykkelig angitt i denne avtalen, 
skal anses å være ansvarlig for noen form for 
indirekte, umiddelbare eller uforutsette skader 
(inklusive, men ikke begrenset til erstatning for tapt 
fortjeneste, forretningsavbrudd, tap av 
forretningsinformasjon) som oppstår på grunn av 
bruk av CAB Plan eller på annen måte, selv om 
CAB varsles om mulighet for, eller inntrufne, slike 
skader. 
CAB fraskriver seg videre alt ansvar for at CAB Plan 
av en eller annen grunn ikke innfrir forventningene 
som lisenstakeren kan ha i forhold til bruken av 
systemet, eller for at CAB Plan ikke kan brukes som 
forutsatt, avhengig av omstendighetene på 
abonnentens side. 
 
§ 15 Behandling av personopplysninger 
 
15.1 Ved bruk av CAB Plan kommer abonnenten til 
å håndtere personopplysninger om kunden. 
Abonnenten har i egenskap av ansvarlig for 
behandling av personopplysninger ansvar for all 
behandling av personopplysninger i samsvar med 
personvernforordningen og gjeldende svensk 
lovgivning som skjer ved bruk av CAB Plan. Dette 
medfører at abonnenten skal følge 
personvernforordningen og gjeldende svensk 
lovgivning om informasjon til den registrerte, 
innhenting av samtykke samt varsling osv. Partene 
har for dette formålet inngått en spesielt opprettet 
avtale om behandling av personopplysninger som 
beskriver nærmere partenes ansvar og forpliktelser 
når det gjelder personopplysninger. 
Abonnenten skal holde CAB skadesløs i tilfelle CAB 
forårsaker skade som en følge av CABs behandling 
av personopplysninger i samsvar med instruksjon 
fra abonnenten, avtalen om behandling av 
personopplysninger eller denne avtalen. 
CAB skal holde abonnenten skadesløs i tilfelle 
abonnenten forårsaker skade som skyldes CABs 
behandling av personopplysninger i strid med 
instruksjon fra abonnenten, avtalen om behandling 
av personopplysninger eller denne avtalen. 
 
15. 2 Partens ansvar i henhold til denne paragrafen 
er, uten hensyn til det som står i § 14, begrenset til 
direkte skade. 
 
§ 16 Konfidensialitet 
 
16.1 Hver part forplikter seg til, uten begrensning i 
tid, å ikke avsløre konfidensiell informasjon for 
tredjepart, som parten mottar eller har mottatt 
vedrørende CAB Plan. Konfidensialiteten skal 
imidlertid ikke begrense retten til å levere data som 
er hentet i CAB Plan, til en annen abonnent av CAB 
Plan som er koblet til abonnentens CAB Plan, og 
heller ikke CABs rett til å bruke data i henhold til 
16.2. 
Med konfidensiell informasjon som er nevnt i denne 
avtalen, menes hver opplysning, teknisk, 
kommersiell eller av annen art, uansett om den 
dokumenteres eller ikke, for eksempel abonnentens 

innloggingsopplysninger, med unntak av opplysning 
som er allment kjent eller kommer til allmenn 
kjennskap på annen måte gjennom overtredelse fra 
abonnentens side mot innholdet i denne avtalen. 
Abonnenten forplikter seg til å sørge for at de 
ansatte ikke videreformidler konfidensiell 
informasjon til utenforstående. Abonnenten plikter 
dermed til å sørge for at de ansatte som kan antas å 
komme i kontakt med konfidensiell informasjon, er 
bundet til å holde denne informasjonen hemmelig i 
samme utstrekning som abonnenten selv i denne 
forbindelsen. 
 
16.2 CAB har rett til å behandle data som overføres 
og lagres eller på annen måte brukes i CAB Plan i 
produktutviklingsøyemed og for å oppdage feil i 
produktet. Hvis denne behandlingen omfatter 
personopplysninger, skal disse behandles i 
anonymisert form. 
 
§ 17 Avtaleperiode 
 
17.1 Denne avtalen gjelder fra avtalen aksepteres 
og til og med den siste dagen i desember i 
påfølgende kalenderår og erstatter om nødvendig 
tidligere avtale mellom partene knyttet til 
lisensrettighetene til CAB Plan, som opphører å 
gjelde når denne nye avtalen har trådt i kraft, men at 
de valg som kunden har gjort innenfor rammen av 

en slik avtalen om CAB Plan‐pakke og bestilling av 

eventuelle tilleggssystem og tilleggstjenester, med 
de funksjoner som er spesielt angitt i slik avtale, 
skal bestemme omfanget av lisensretten i henhold 
til § 1 i denne avtalen. 
 
17.2 Denne avtalen gjelder fra denne avtalen 
aksepteres til og med den siste dagen i desember i 
påfølgende kalenderår. Hvis denne avtalen ikke sies 
opp av partene senest én (1) måned før 
avtaleperioden utløper, forlenges den med ett (1) år 
om gangen med gjensidig oppsigelsestid. 
 
17.3 Oppsigelse av avtale som er inngått ved 
abonnentens aksept av klientprogrammet som er 
beskrevet i § 3, kan sies opp av CAB ved: 

a) elektronisk – alternativt skriftlig varsel 

b) tilbud av ny eller endret avtale som 
erstatter denne avtalen i samsvar med 
oppsigelsestiden iht. 17.2. 
 

§ 18 Avslutning før tiden 
 
18.1 Hver av partene har rett til å si opp denne 
avtalen med umiddelbar virkning 
a) hvis den andre parten i vesentlig grad 
misligholder sine forpliktelser i henhold til avtalen og 
ikke utbedrer disse i sin helhet innen tretti (30) 
dager etter skriftlig varsel; 
b) hvis abonnenten i gjentatte tilfeller er forsinket 
med avgifter i henhold til denne avtalen, selv om 
ikke hver forsinkelse utgjør et slikt avtalebrudd som 
angis i a) over; eller 
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c) hvis den andre parten går konkurs, iverksetter 
akkordforhandlinger, starter omorganisering, inngår 
i insolvensbehandling eller på annen måte antas å 
ha blitt insolvent. 
 
18.2 CAB har, i tillegg til det som følger av 18.1, rett 
til å stenge ute brukere fra bruk av systemet dersom 
abonnenten ikke har betalt avgiftene knyttet til CAB 
Plan eller ved annet avtalebrudd fra abonnentens 
side i den tiden misligholdet foreligger eller inntil 
misligholdet er rettet opp. CAB har også rett til å 
stenge abonnenten ute ved rimelig grunn til 
mistanke om at abonnenten bruker systemet på en 
måte som er i strid med det som er forutsatt. I tilfelle 
utestengingen beror på mislighold av betaling, har 
CAB rett til å kreve at abonnenten, utover det beløp 
som misligholdet gjelder, betaler den faste årlige 
lisensavgiften for neste år før nye 
innloggingsopplysninger utleveres. Før utestenging 
finner sted, skal CAB varsle abonnenten for å gi 
abonnenten rimelig tid ved hjelp av grensesnittet gitt 
av CAB, og i eget medium lagre planleggingsdata; i 
tillegg til bestemmelsen av grensesnittet har CAB 
ikke plikt til å bistå abonnenten med dette. 
Abonnenten gis dermed tid til å lagre 
planleggingsdata selv som angitt i § 4. 
 
18.3 Uansett om avtalen sies opp eller ikke, skal 
parten godtgjøre skader som har oppstått gjennom 
avtalebrudd, men med de begrensningene som 
følger av denne avtalene. 
 
§ 19 Konsekvenser av oppsigelse av avtalen 
 
Ved opphør av avtalen skal abonnenten umiddelbar 
slutte å bruke CAB Plan for å utføre bestilling og 
planlegging. Abonnenten har likevel rett, etter 
oppsigelse av avtalen, til å bruke grensesnittet som 
er nevnt ovenfor i 18.2, og som er levert av CAB, for 
å lese planleggingsdata som abonnenten har lagret 
i sitt eget medium. I tilfelle material eller 
dokumentasjon som inneholder konfidensielle 
opplysninger er sendt parten under avtaletiden, skal 
slikt material eller dokumentasjon umiddelbart etter 
oppsigelsen overlates til motparten. 
 

§ 20 Endringer 
 
Ny avtale som erstatter denne avtalen, i likhet med 
avtale om endringer av denne avtalen, inngås 
gjennom abonnenten godkjenning i det i § 3 
beskrevne klientprogrammet for hvor CAB har 
presentert ny eller endret avtale. 
 
§ 21 Force majeure 
 
Partene er fritatt fra straff for unnlatelse av å utføre 
visse plikter i henhold til denne avtalen hvis 
unnlatelsen skyldes omstendigheter som ligger 
utenfor partens kontroll og som hindrer utførelse av 
denne. Så snart hindringen opphører, skal 
forpliktelsen fullføres som avtalt. Slike fritak er krig, 
krigshandling, myndighetshandling eller -unnlatelse, 
ny eller endret lovgivning, konflikt på 
arbeidsmarkedet, naturkatastrofe, tredjepersons 
handling eller unnlatelse av å iverksette tiltak eller 
annen uaktsomhet som kan henføres til 
tredjeperson, inkludert, men ikke begrenset til 
mangel på energiforsyning, brudd på 
datakommunikasjon eller manglende tilgjengelighet 

til Internett som følge av virus‐, hackerangrep eller 

lignende, eller lignende omstendigheter. 
Partene som ønsker fritak i henhold til første ledd 
ovenfor, skal umiddelbart varsle den andre parten 
om dette. 
Uansett hva som er angitt ovenfor vedrørende fritak 
fra straff, skal parten si opp avtalen med umiddelbar 
virkning dersom gjennomføringen av en viss 
forpliktelse blir forsinket med mer enn tre måneder. 
 
§ 22 Tvisteløsning 

 
Tvister om tolkning og bruk av denne avtalen skal, i 
tilfelle de ikke kan løses mellom partene, i første 
omgang henvises til mekling i samsvar med Finska 
Centralhandelskammarens regler om mekling; hvis 
tvisten ikke løses gjennom slik mekling, skal den 
avgjøres av finsk domstol og med anvendelse av 
norsk lov. Eksklusivt forum i første instans skal 
være Oslo tingrett. 

 


