SÆRSKILTE FORESKRIFTER FOR MULTIBRUKERFUNKSJON (MULTIUSER)

Disse forskrifter, ”Multibrukerforskriftene”, gjelder ved tillegg av den tjenesten som
innebærer at opptil 9 virksomheter (”Brukere”), utover Brukerstedet, får mulighet til å
koble sin individuelle innløseravtale med Bambora til Brukerstedets Utstyr under
Brukerstedets ansvar med samme terminalinnstillinger som Brukerstedet.
Multibrukerforskriftene utgjør et tillegg til de allmenne vilkår som gjelder for den avtalen om
Innløsning av Kontokorttransaksjoner (”Hoveddokumentet”) som sluttes mellom
Brukerstedet og Bambora. Ved eventuelle konflikter mellom Hoveddokumentet og
Multibrukerforskriftene skal Multibrukerforskriftene ha fortrinnsrett. Ord som innledes med
en stor bokstad er ord som er gitt en spesiell betydning/definisjon i Hoveddokumentet og
skal i disse Multibrukerforskrifter ha samme betydning som de har i Hoveddokumentet.

Brukerstedets forpliktelser
1.

Brukerstedet plikter å informere samtlige Brukere om (i) Innholdet i denne Avtalen (inklusiv
Multibrukerforskriftene), (ii) Hvordan Utstyret får og ikke får brukes, (iii) Hvordan
Multibrukerfunksjonen fungerer, (iv) At hver Bruker må tegne en individuell innløseravtale
med Bambora og (v) Kontaktopplysninger til Bamboras brukerstøtte.

2.

Brukerstedet er selv ansvarlig for egen og Brukeres bruk av Utstyret og påtar seg
forpliktelsen for Bruker overfor Bambora i henhold til Avtalen og forplikter seg til å holde
Bambora skadefritt fra alle Brukere, inkludert Brukeres ansatte, konsulenter og eventuelle
uautoriserte handlinger.

3.

Dersom Brukerstedet ønsker å avslutte Multibrukerfunksjonen, legge til eller fjerne brukere,
eller dersom selgeren ikke har Multibrukerfunksjon men ønsker dette, kan Brukerstedet når
som helst kontakte Bambora for umiddelbar aktivering eller deaktivering. Ved deaktivering
vil Brukerstedet fakturereres for Multibrukerfunksjonen for gjeldende måned.

4.

Bambora er ikke ansvarlig for Brukerstedets eller Brukers feilaktige bruk av Utstyret, hvilket
innebærer all bruk i strid med denne Avtalen og Bamboras til enhver tid tilgjengelige
Instruksjoner.

5.

Ytterligere informasjon og vanlige spørsmål om Multibrukerfunksjonen finnes på
Bambora.com

Brukernes forpliktelser
1.

Samtlige Brukere forplikter seg til å følge Brukerstedets instruksjoner hva gjelder bruk av
Utstyr og Multibrukerfunksjonen.

2.

Samtlige Brukere godkjenner at Brukerstedet kan få tilgang til all data knyttet til
Transaksjoner foretatt mellom Brukerne og deres kunder.

