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Vilkår for kunders bruk av våre nettsider og App tjenester for ebscharge 

elbillading 

 

Opphavsrett 

EBS Digital AS (heretter «EBS») har opphavsrett til alt innhold på disse nettsidene og app 

tjenesten (heretter «Hjemmesiden» og «Tjenesten»), samt eierskap til øvrige 

registrerte og uregistrerte immaterielle rettigheter, herunder alle firmanavn, varemerker, 

designrettigheter mv som tilhører EBS. 

 

Hjemmesiden er knyttet opp mot din (heretter «Kundens») konto for bruk av produktet 

ebscharge (heretter samlet benevnt «Tjenesten»). Opprettelse av konto og kjøp av 

ebscharge-produktet er nødvendig for bruk av Tjenesten. Det er en forutsetning at 

Kunden før bruk av Tjenesten setter seg grundig inn i alle nødvendige og tilgjengelige 

anvisninger og øvrig dokumentasjon som er nødvendig for å bruke Tjenesten, samt ikke 

bruker Tjenesten i strid med instruksjoner som er blitt gitt, eller til andre formål enn slike 

som er tilsiktet. 

 

Om Tjenesten og hjemmesiden 

Hjemmesiden/tjenesten kan inneholde utilsiktede feil, døde linker eller skrivefeil, og man 

kan oppleve nedetid for Tjenesten. Slike feil vil bli rettet så snart EBS blir gjort 

oppmerksom på disse og har fått anledning til å foreta feilretting, og Kunden oppfordres 

derfor til å ta kontakt med EBS på support@ebscharge.com dersom Kunden oppdager 

slike feil som de ovennevnte. Informasjonen på Hjemmesiden og Tjenesten for øvrig vil bli 

oppdatert jevnlig, men feil eller unøyaktigheter kan likevel forekomme. EBS har intet 

ansvar for innhold på andre nettsteder enn Hjemmesidene i de tilfellene hvor det lenkes til 

andre nettsteder enn Hjemmesiden. 

 

Virus og dataangrep 

EBS gjør alt som med rimelighet kan forventes for å holde Hjemmesiden og tjenesten fri 

for virus, phishing og andre ondsinnede cyberangrep, men EBS kan aldri garantere at 

Tjenesten ikke blir angrepet av tredjeparter eller at slike skaffer seg adgang til Tjenesten 

ved hjelp av datainnbrudd eller andre ulovlige eller uautoriserte handlinger. Ta derfor alle 

nødvendige forholdsregler når du bruker Tjenesten, og sørg for at du til enhver tid har 

oppdatert antivirusprogramvare. 

 

Ansvarsbegrensning 

Så langt det tillates under norsk rett frasier EBS seg ethvert ansvar for tap, herunder 

indirekte tap eller følgetap, som Kunden måtte lide som følge av vanlig bruk av eller 
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manglende evne til å bruke Hjemmesiden og Tjenestene, herunder annen bruk enn den 

tilsiktede. Under enhver omstendighet, og i den utstrekning det tillates under norsk rett, 

begrenses EBS’ ansvar for Kundens tap til vederlaget Kunden har betalt for bruk av 

Tjenesten. 

 

EBS er ikke ansvarlig for feil, mangler eller nedetid hos nettverksleverandører (mobilnett, 

internettaksess), hos hostingleverandør for hjemmeside og EBS-tjenester eller hos 

strømleverandører. EBS er heller ikke ansvarlig for feil, mangler og nedetid hos 

leverandører av hosting- eller distribusjonstjenester for EBS App. Ansvarsbegrensninger i 

Kundens tjenesteavtale med EBS gjelder i tillegg.  

 

Konfidensialitet 

All informasjon som gis til EBS av Kunden som følge av bruk av Hjemmesiden og 

Tjenesten er konfidensiell, og EBS vil ikke utlevere slik informasjon i andre tilfeller enn når 

det er nødvendig for å gi Kunden nødvendig adgang til Hjemmesiden og Tjenesten, samt 

når det påkrevet at EBS utleverer informasjon i medhold av norsk lov eller som følge av 

rettslige pålegg. 

 


