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365-plattformenes tjenestevilkår 

Revidert: 01/29/2022 

 

I det følgende beskrives 365 Retail Markets LLC («365», «vi», «oss», «vår», «AirVend», «Avanti», 

«Company Kitchen», «Lightspeed» eller «Stockwell») sine Tjenestevilkår («Vilkår») som gjelder 365-

plattformene og tilknyttede tjenester (individuelt og kollektivt kalt «365-plattformer» eller «Tjenester»):  

Disse tjenestene inkluderer nettportaler, mobilapper og våre kjøpssteds-kiosker som lar enkeltpersoner 

(hver enkeltperson kalt en «Bruker») bruke 365-plattformer til å legge til, overvåke og administrere 

verdier på en konto for lagrede verdier (en «Konto» eller «My Market-konto») for å kjøpe varer og 

tjenester fra tredjepartsleverandører av slike tjenester på deltakende lokasjoner, inkludert uavhengige 

tredjepartsleverandører som har avtale med 365 eller enkelte av 365s partnere 

(«Tredjepartsleverandører»).  Følgende tjenestevilkår og alle oppdateringer, supplement, tilleggsvilkår 

og alle 365s regler og policyer rundt bruk av 365-plattformer, inkludert 365s Personvernerklæring 

(«Personvernerklæring») og Personvernpolicy for biometrisk informasjon («Biometripolicy»), alle 

inkludert ved referanse, utgjør til sammen de totale Vilkårene mellom deg og 365. Du kan få en kopi av 

disse Vilkårene for dine opptegnelser på: https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/. 365-

plattformer inkluderer: 

• POS-enheter 
o 365-kiosk 
o AirVend 
o Avanti-kiosk 
o Company Kitchen-kiosk 
o NanoMarket 
o PicoMarket  
o Smart N Go 
o Smart E 
o Smart Market  
o Stockwell  

• Konsern-nettsider 
o https://365retailmarkets.com 
o https://www.avantimarkets.com 
o https://lightspeedautomation.com 
o https://companykitchen.com 
o https://stockwell.ai 
o Hjelpesenter for 365 Retail Markets 

• Forbrukernettsider 
o https://LoadMyCard.net 
o https://mykioskcard.com 
o https://mymarketaccount.com 
o https://mymarketaccount.net 
o https://mymarketcard.com 
o https://Order.SimpliGet.com 
o https://payment.companykitchen.com 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
https://365retailmarkets.com/
https://lightspeedautomation.com/
https://companykitchen.com/
https://stockwell.ai/
https://mykioskcard.com/
https://mymarketaccount.net/
https://mymarketcard.com/
https://order.simpliget.com/
https://payment.companykitchen.com/
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• Mobilapper 
o 365 Retail Markets mobilapp 
o Avanti Market mobilapp 
o Company Kitchen mobilapp 
o Stockwell mobilapp 

• Operatør-nettsider 
o https://adm.365retailmarkets.com 
o https://consumer.avantimarkets.com    
o https://live.app.air-vend.com 
o https://manage.SimpliGet.com  
o https://mms.mykioskworld.com 
o https://operators.companykitchen.com 
o https://smarthq.365retailmarkets.com 
o https://smartmarketadmin.com  
o https://store.avantimarkets.com/ 

• Andre relaterte teknologier nå kjent eller utviklet senere 
 

LES DISSE VILKÅRENE NØYE FØR DU SAMTYKKER TIL DEM. Du aksepterer disse Vilkårene ved å bruke 

365-plattformer. Ved å akseptere disse Vilkårene, (a) erkjenner du at du har lest og forstått disse 

Vilkårene, (b) samtykker du til bestemmelsene i disse Vilkårene, inkludert ditt samtykke til 

tvisteløsnings- og Meklingsavtalen (bestemt i Seksjon I under), (c) samtykker du til å være juridisk 

bundet av disse vilkårene, (d) garanterer du at du er myndig i jurisdiksjonen du er underlagt for å kunne 

bindes av disse vilkårene, og  (e) du samtykker til å motta alle opptegnelser til å gjennomføre alle 

transaksjoner som involverer 365-plattformer, 365 og ethvert annet aspekt ved ditt forhold til 365 

gjennom elektroniske medier (bestemt i Seksjon XXXIX under).  HVIS DU IKKE SAMTYKKER TIL DISSE 

VILKÅRENE ELLER TIL PERSONVERNERKLÆRINGEN, MÅ DU IKKE HA TILGANG TIL ELLER BRUKE 365-

PLATTFORMER. 

Merknad om tvisteløsnings- og Meklingsavtalen: Disse Vilkårene inneholder bestemmelser som 

regulerer hvordan tvister mellom deg og 365 skal løses, inkludert en tvisteløsnings- og Meklingsavtale 

(Se Seksjon I under) som vil kreve, med visse begrensede unntak, at du sender inn krav mot oss til 

bindende mekling, på individuell basis og ikke som en del av noe klasse-, kollektivt eller representativt 

søksmål, og at du utelukkende vil tillates å søke kompensasjon på individuell basis, med mindre du 

velger bort mekling i henhold til seksjon I(E) under. 

 

I TVISTELØSNINGS- OG Meklingsavtale 
Les denne tvisteløsnings- og Meklingsavtalen («Meklingsavtale») nøye. Den har innvirkning på 

rettigheter du ellers kan ha, inkludert retten til å saksøke. Denne  tvisteløsnings- og Meklingsavtalen 

lar de fleste tvister løses ved mekling fremfor rettssaker og klassesøksmål. Meklingen er endelig og 

bindende, og gjenstand for svært begrenset kontroll av rettsinstanser. Hvis du samtykker og ikke 

velger bort dette ved noen av prosedyrene bestemt under i Seksjon I(E), skal denne Meklingsavtalen 

fortsette å gjelde etter opphevelsen av disse Vilkårene og slutten på din samhandling med 365. 

https://adm.365retailmarkets.com/
https://live.app.air-vend.com/
https://operators.companykitchen.com/
https://smarthq.365retailmarkets.com/
https://smartmarketadmin.com/
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A Innledende tvisteløsning 
365 er tilgjengelig på telefon 1-888-365-7382 (USA/Canada), +1-248-434-3910 (Internasjonalt), på e-post 

privacy@365smartshop.com eller på https://www.365retailmarkets.com/ for å drøfte eventuelle 

bekymringer eller krav du har relatert til 365 (som definert under i Seksjon II), din bruk av 365s 

Tjenester, 365-plattformer, disse Tjenestevilkårene, vår Personvernerklæring tilgjengelig på 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ og vår Personvernpolicy for biometrisk 

informasjon, som du kan få kopier av på https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/. De 

fleste bekymringer eller krav kan raskt løses på denne måten. Partene skal gjøre seg kommersielt 

rimelige anstrengelser for å  løse enhver tvist, krav, spørsmål eller uenighet direkte, ved konsultasjon og 

forhandlinger i god tro, noe som skal være en forutsetning for å innlede et søksmål eller mekling. 

i Samtykke til bindende mekling. Hvis partene ikke kommer til enighet om en bekymring, krav 

eller tvist innen tretti (30) dager fra en av partene setter i gang intern tvisteløsning i henhold til 

Seksjon I(A) «Innledende tvisteløsning» over, kan en av partene innlede bindende mekling. Med 

unntakene spesifisert under, skal alle krav, tvister og kontroverser som oppstår på grunn av eller 

relatert til: (i) denne Meklingsavtalen (inkludert inngåelse, ytelse og brudd, anvendelse, 

håndhevbarhet, inngåelse, tolkning, oppbygning, gyldighet og tvistens egnethet for mekling), (ii) 

forholdet mellom deg og 365, (iii) 365-plattformer, disse Tjenestevilkårene, 365s 

Personvernerklæring tilgjengelig på https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ og 

365s Personvernpolicy for biometrisk informasjon tilgjengelig på: 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ eller (iv) 365s produkter eller tjenester 

(inkludert enhver transaksjon, handling eller utelatelse som involverer 365, deres lisensierte 

eller tredjepartsleverandørerer) skal utelukkende og endelig bli løst ved bindende mekling 

administrert av American Arbitration Association («AAA») på konfidensielt grunnlag, i henhold 

til bestemmelsene i AAAs Forbrukermeklingsregler (tilgjengelig på www.adr.org eller ved å ringe 

AAA på 1-800-778-7879), som modifisert av denne Meklingsavtalen og ekskluderende alle 

meklingsregler eller -prosedyrer som regulerer eller tillater klasse-, kollektive eller 

representative søksmål eller kompensasjon. Hvis AAA er ute av stand til eller uvillig til å 

administrere meklingen av noen grunn, skal meklingen administreres av JAMS  i henhold til 

deres gjeldende regler (tilgjengelig på: www.jamsadr.com) som modifisert av denne 

Meklingsavtalen, og hvis ikke av JAMS, av en annen meklingsorganisasjon valgt av 365 i stand til 

å administrere meklingen. Kopier av gjeldende meklingsregler er tilgjengelig på 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/. For å unngå tvil skal mekleren, og ikke 

noen føderal, statlig eller lokal rettsinstans eller kontor, ha eksklusiv autoritet til å løse alle slike 

dekkede krav, tvister og kontroverser mellom partene, inkludert men ikke begrenset til tvister 

relatert til tolkningen, effekten, brudd på, håndhevelse, anvendelse,  håndhevbarhet eller 

inngåelse av disse Vilkårene (og alle 365-erklæringer og policyer referert til herfra), denne 

Meklingsavtalen, alle krav om at hele eller deler av denne Meklingsavtalen er ugyldig eller kan 

tilsidesettes, og alle kravs egnethet for mekling. Mekleren skal ha fullmakt til å gi alle typer 

kompensasjon eller forføyning under vilkårene i denne Meklingsavtalen, inkludert frasigelse av 

klasse- og kollektive tiltak bestemt under i Seksjon I(B). Meklerens avgjørelse skal være endelig 

og bindene for partene, og skal kunne betraktes som en domsavgjørelse ved hvilken som helst 

domstol i kompetent jurisdiksjon og gjenstand for gjennomgang i henhold til gjeldende 

bestemmelser som regulerer meklingsavgjørelser. Tolking og håndhevelse av denne 

Meklingsavgjørelsen skal reguleres av Federal Arbitration Act. 

https://www.365retailmarkets.com/
http://www.jamsadr.com/
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ii 365 BETALER FORESPØRSEL OM MEKLING OG MEKLERHONORARER I DEN GRAD GJELDENE 

REGLER OG MEKLER KREVER DET. 

iii PARTENE FORSTÅR OG SAMTYKKER TIL BINDENE MEKLING, NOE SOM BETYR AT DU OG 365 MED 

DETTE FRASIER DERE RETTEN TIL EN RETTSSAK MED JURY ELLER DOMMER VED EN DOMSTOL 

NÅR DET GJELDER KRAV GJENSTAND FOR DENNE Meklingsavtalen. 

B Frasigelse av klasse- og kollektive tiltak. PARTENE SAMTYKKER VIDERE AT ALL 
MEKLING SKAL UTFØRES UTELUKKENDE PÅ INDIVIDUELL BASIS OG IKKE SOM ET KLASSE-, KOLLEKTIVT 

ELLER REPRESENTATIVT TILTAK. PARTENE FRASIER SEG UTTRYKKELIG RETTEN TIL Å INNLEDE KLASSE- 

ELLER KOLLEKTIVE TILTAK ELLER SØKE KOMPENSASJON PÅ KLASSE- ELLER KOLLEKTIV BASIS. HVIS NOEN 

RETT ELLER MEKLER BESTEMMER AT DENNE FRASIGELSEN AV KLASSE- ELLER KOLLEKTIVE TILTAK ER 

UGYLDIG ELLER UHÅNDHEVBAR, UANSETT GRUNN, SKAL IKKE DETTE FUNNET PÅVIRKE GYLDIGHETEN 

ELLER HÅNDHEVBARHETEN AV NOEN ANNEN BESTEMMELSE I DENNE Meklingsavtalen, OG DENNE 

FRASIGELSEN AV KLASSE- ELLER KOLLEKTIVE TILTAK SKAL MODIFISERES SLIK AT DEN BLIR GYLDIG OG 

HÅNDHEVBAR MED MINDRE DEN MÅ SLETTES FRA DENNE Meklingsavtalen SOM UGYLDIG. 

C Unntak fra denne Meklingsavtalen 
i Småkravsprosess. Til tross for det nevnte i denne Meklingsavtalen kan enten du eller 365 søke 

kompensasjon i en småkravsdomstol på individuell basis, for tvister eller krav som faller innenfor 

denne domstolens jurisdiksjon. 

II California Private Attorneys General Act (PAGA)-tiltak. Til tross for det nevnte i denne 

Meklingsavtalen kan begge parter søke kompensasjon ved en domstol for krav som oppstår 

under California’s Private Attorneys General Act. 

III Saker som involverer myndighetene. Til tross for det nevnte i denne Meklingsavtalen har begge 

parter rett til å melde eller delta i saker som involverer et myndighetsorgan. 

D Adskillelighet 
Hvis noen bestemmelse i denne Meklingsavtalen finnes å være uhåndhevbar, skal funnet ikke påvirke 

noen annen bestemmelse i denne Meklingsavtalen, og den uhåndhevbare bestemmelsen skal 

modifiseres på slik måte at den blir håndhevbar, eller hvis slik modifikasjon ikke er tillatt under 

gjeldende lov, skal bestemmelsen strykes fra Meklingsavtalen. 

E 30 dagers rett til å velge bort mekling 
Du har rett til å velge bort og ikke være bundet av denne Meklingsavtalen og bestemmelsen om 

frasigelse av klasse- og kollektive tiltak bestemt over i Seksjon I(C) ved å sende skriftlig melding om din 

avgjørelse om å velge bort dette til følgende adresse: 1743 Maplelawn, Troy, MI, 48084, e-post 

privacy@365smartshop.com eller på nett: https://www.365retailmarkets.com/. Meldingen om 

bortvelging må sendes innen tretti (30) dager etter at du har samtykket i disse Vilkårene og denne 

Meklingsavtalen, ellers er du bundet til å løse tvister ved mekling i henhold til vilkårene i denne 

Meklingsavtalen. Hvis du velger bort denne Meklingsavtalen, vil heller ikke vi være bundet av den. 

F Eneste verneting 
Hvis denne Meklingsavtalen av en eller annen grunn ikke gjelder for et bestemt krav eller tvist, 

samtykker partene i at alle saker mellom dem skal føres utelukkende for statlige eller føderale 

domstoler i Oakland County, Michigan, fordi det er hvor 365 ligger og hvor tjenestene og 365-

plattformene administreres fra (med unntak av småkravsprosesser, som kan føres i ditt bostedsland). 

mailto:privacy@365smartshop.com
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II DEFINISJONER. 
I disse Vilkårene betyr ordene «inkluderer» og «inkludert» «inkludert, men ikke begrenset til». Ordene 

«365», «vi», «oss», «vår», «AirVend», «Avanti», «Company Kitchen», «Lightspeed» og «Stockwell»  

betyr 365 Retail Markets, LLC, dets nåværende og tidligere morselskap, datterselskap eller relaterte 

enheter, 365s tjenesteleverandører, tredjepartsleverandører, lisensierte og alle andre enheter eller 

enkeltpersoner som bistår 365 i å tilby tjenestene, deres respektive nåværende og tidligere eiere, 

medlemmer, aksjonærer, direktører, saksbehandlere, ansatte, agenter, etterfølgere og tildelte. Ordene 

«part» og «parter» betyr du og/eller 365 som definert i Seksjon II. 

III LISENS 
Under ditt samtykke til disse Vilkårene gir 365 deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-viderelisensierbar, 

tilbaketrekkbar, ikke-overførbar lisens til: (i) 365-plattformene på din(e) personlig(e) enhet(er), 

utelukkende relatert til din bruk på deltakende lokasjoner og (ii) tilgang til og bruk av alt innhold, 

informasjon og relatert materiale som kan bli gjort tilgjengelig gjennom 365-plattformene, i alle tilfelle 

for utelukkende personlig, ikke-kommersiell bruk og i henhold til disse Vilkårene til enhver tid. Alle 

rettigheter ikke uttrykkelig gitt her reserveres av 365 og 365s lisensierte. 

IV EIERSKAP 
Hverken  disse Vilkårene eller din bruk av 365-plattformene overfører eller gir deg noen rettigheter (i) i 

eller relatert til 365, bortsett fra den begrensede lisensen gitt over i Seksjon III eller (ii) til å bruke eller 

referere på noen måte til 365s firmanavn, logoer, produkter og tjenestenavn, varemerker eller 

servicemerker eller de tilhørende 365s lisensierte og tjenesteleverandører. 

V NETTVERKSTILGANG OG ENHETER 
Du er ansvarlig for å ordne med den nødvendige tilgang til datanettverk for å kunne bruke 365-

plattformene (med unntak av POS-enheter). Det kan påløpe meldingskostnader og avgifter på din 

mobile nettverksplan hvis du har tilgang til eller bruker 365-plattformer fra en trådløs enhet.  Du er 

ansvarlig for å anskaffe og oppdatere kompatibel maskinvare eller enheter nødvendige for tilgang til og 

bruk av 365-plattformene. 365 garanterer ikke at 365-plattformene eller deler av 365-plattformene vil 

fungere på en bestemt maskinvare eller enhet. 365-plattformene kan ha funksjonsfeil og forsinkelser 

grunnet internett og elektronisk kommunikasjons iboende egenskaper. 

VI OM DIN KONTO 
For å kunne bruke 365-plattformene må du samtykke i disse Vilkårene og vår Personvernerklæring ved å 

underskrive elektronisk med ditt navn og trykke på knappene på bunnen av Personvernerklæringen. Du 

må være minst 18 år gammel for å kunne opprette en konto, eller annen myndighetsalder innen 

jurisdiksjonen hvor du bor, for å avtale disse Vilkårene. For kontoopprettelse kreves det at du sender inn 

visse personopplysninger til 365, inkludert navn og e-postadresse. Du samtykker til å holde 

informasjonen nøyaktig, komplett og oppdatert i Kontoen. Hvis du ikke holder kontoinformasjonen 

nøyaktig, komplett og oppdatert, kan det føre til at du ikke får tilgang til og mulighet til å bruke 365-

plattformene, og kan også føre til at 365 avslutter Kontoen din og forholdet til deg, selv om 

Meklingsavtalen vil fortsette å gjelde uansett om kontoforholdet avsluttes. Du samtykker til å 

opprettholde sikkerheten og hemmeligheten til brukernavn, passord og annen tilgangsinformasjon til 
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kontoen til enhver tid, og er ansvarlig for all aktivitet som finner sted i din Konto. Med mindre skriftlig 

tillatt av 365 kan du kun ha én Konto. Du kan ikke autorisere tredjeparter til å bruke kontoen, og du kan 

ikke la personer under 18 år få bruke kontoen med mindre de ledsages av deg. Du kan ikke tildele eller 

på andre måter overføre kontoen din til noen annen person eller enhet. 

365-plattformene lar deg laste inn i Kontoen en verdi i lokal valuta via POS-enheter, forbrukernettsteder 
eller mobilapper, som forhåndsbetaling for fremtidige kjøp ved deltakende lokasjoner som aksepterer 
Konto for betaling. Verdien av den lokale valutaen du laster inn i Kontoen din er kun forhåndsbetaling 
for varer og tjenester ved deltakende lokasjoner. Ingen kredittkort, debetkort, kredittgrense, 
kassekreditt eller innskuddskonto assosieres med 365-plattformene. Med mindre tillatt ved lov, kan 
beløpene lastet inn i Kontoen refunderes i henhold til lokale vilkår for den deltakende lokasjonen du 
bruker Kontoen ved. Ingen innskuddsrente, utbytte eller annen inntjening på midler lastet inn i Kontoen 
vil akkumuleres eller bli betalt eller kreditert deg av 365. Verdien assosiert med Kontoen er ikke forsikret 
av Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). 
 
Kreditter/bonuser (butikkbonus, vervebonus, matkuponger, bonus fra verveprogrammer, koder for 

verveprogrammer, lojalitetsbonus) og tilbud (kampanjetilbud) er ikke-overførbare, kan ikke selges 

videre og kan ikke veksles inn i kontanter eller andre fordeler. Vi reserverer retten til å la utløpe, 

begrense eller endre alle kreditter/bonuser når som helst. Hvis kontoen din stenges av en eller annen 

grunn eller uten grunn, gir du avkall på alle ventede, nåværende eller fremtidige kreditter/bonuser eller 

kampanjetilbud og alle andre former for ikke innløste verdier i eller relatert til kontoen din, uten 

foregående melding til deg. Du samtykker til at vi kan endre vilkårene for verveprogrammet, avslutte det 

eller la løpe ut, trekke, begrense eller endre dine bonuser fra verveprogrammet når som helst for 

hvilken som helst grunn, inkludert men ikke begrenset til tilfeller hvor vi finner eller tror at din 

deltakelse i verveprogrammet var feil, bedragersk, ulovlig eller på andre måter et brudd på disse 

Vilkårene. 

Kontoen din er designet til å fungere på ditt hjemsted, identifisert ved en invitasjon til å opprette en 

konto fra ditt hjemsted. Vi reserverer retten til å ikke akseptere en betaling til Kontoen og kan ellers 

avslutte eller begrense bruken av en konto hvis vi har grunn til å tro at bruken er uautorisert, bedragersk 

eller på andre måter ulovlig. 

Med mindre skriftlig godkjent av 365 i en separat avtale med deg, gjøres kontoen tilgjengelig til din 

utelukkende personlige, ikke-kommersielle bruk. 

VII LASTE INN VERDIER TIL KONTOEN DIN 
Du kan laste innen verdi (i lokal valuta) til Kontoen din ved å bruke et godkjent kreditt- eller debetkort 

fra POS-enheten, fra forbrukernettstedene eller våre mobilapper. Alle beløp lastet til kontoen din lagres 

og opplyses i lokal valuta. 

Verdi kan også legges til kontoen din i form av butikkreditter, vervebonuser, lojalitetsbonuser, 

matkuponger, tilbud og kampanjer. Disse kredittene har ikke noen verdi i penger og er ikke-overførbare, 

ikke-refunderbare, kan ikke brukes til å betale skatter eller avgifter og hjemfaller ikke til staten, med 

mindre loven krever det. 
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VIII UTFØRE ET KJØP 
Du kan bruke Kontoen til å betale for kjøp på deltakende forhandlerlokasjoner, så lenge kontoen har 

tilstrekkelige midler til å fullføre transaksjonen. Når et kjøp foretas med kontoen din, vil kontobalansen 

redusert med et beløp lik transaksjonsbeløpet, inkludert men ikke begrenset til produktprisen, skatter 

og eventuelle tilleggsavgifter. Hvis kontobalansen er utilstrekkelig på tidspunktet for kjøpsforsøket, vil 

transaksjonen bli avvist og du må legge til midler for å fullføre kjøpet. Alle henvendelser relatert til 

kjøpet skal rettes til operatøren for lokasjonen hvor varene ble kjøpt. 

IX KVITTERINGER OG TRANSAKSJONSHISTORIKK 
Når du bruker Kontoen din vil 365 gi deg kvittering hvis du ber om det. Avhengig av lokasjonen kjøpet 

ble utført på, kan kvitteringsmuligheter inkludere noen eller alle de følgende: SMS (standardtakster 

påløper), utskrift, e-post eller mobilapp. Kvitteringen vil vise at kjøpet ble utført med Konto, hvilke varer 

som ble kjøpt og kjøpsprisen. Det er ditt ansvar å oppbevare eventuelle kvitteringer og jevnlig forsikre 

deg om at transaksjonshistorikken og kontobalansen er korrekt. Du kan kontrollere balansen på konto 

via mobilappene eller via enhetene kjøpene utføres på. Du kan se tidligere transaksjonshistorikk via 

forbrukernettstedene eller i mobilappene. 

X BE OM REFUSJON 
365 er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheten, lovligheten eller noe annet forhold ved varene kjøpt 

med Kontoen din. Hvis du av en eller annen grunn mener at en kjøpt vare var i strid med eller hadde 

mangler relatert til ovennevnte forhold, reserverer du retten til å be om refusjon av produktprisen. Det 

er to hovedmetoder tilgjengelig for å be om refusjon: 1) be om refusjon gjennom mobilappen eller 2) 

kontakt operatøren av markedsplassen du utførte kjøpet på for å be om refusjon. Merk at refusjoner 

ikke er garantert å godkjennes, siden alle oppgjorte transaksjoner betraktes som avsluttet. Operatøren 

av markedsplassen bærer hele ansvaret for godkjenning av refusjoner. Refusjoner utstedes ofte som 

butikkreditt lagt til kontoen og kan løses inn på markedsplassen din. 

XI MISTENKELIG ELLER UAUTORISERT AKTIVITET 
365 reserverer retten til å begrense tilgang til kontoen din hvis vi har grunn til å tro at det skjer 

mistenkelig eller uautorisert aktivitet. 365 er ikke ansvarlig for å overvåke kontoen for å bestemme om 

og når  mistenkelig eller uautorisert aktivitet skjer. Du samtykker i å ta alt ansvar for å opprettholde 

integriteten og beskyttelsen av din konto. Hvis du tillater noen andre å bruke din konto, vil 365 behandle 

slik handling som at du har autorisert denne person til å bruke din konto og du vil være ansvarlig for alle 

transaksjoner den personen utfører med din konto. Det er ditt ansvar å overvåke kontoaktiviteten og 

føre nøyaktige opptegnelser av kjøp utført med og penger betalt inn til kontoen, og å umiddelbart 

rapportere eventuell mistenkelig aktivitet eller uoverensstemmelser til 365. 

XII TILBAKETREKKING, UTLØP OG STENGING AV EN KONTO 
Hver konto betraktes juridisk som 365s eiendom, og er derfor gjenstand for tilbaketrekking, utløp eller 

stenging når som helst, uten grunn eller forhåndsmelding etter 365s skjønn. Hvis kontoen trekkes 

tilbake, løper ut eller stenges, forventes det at du umiddelbart slutter å bruke kontoen og oppfyller 

forpliktelsene overfor 365 i henhold til dette dokumentet. 365 vil treffe rimelige tiltak for å refundere 

kontobalanser. I tilfeller hvor kontoeieren ikke kan kontaktes med rimelige anstrengelser, vil balansen 
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tilegnes i henhold til statlige hjemfallslover. Hvis staten er ukjent, vil midlene vi disponerer hjemfalle til 

staten Delaware.  

A Utløp av en konto: Med mindre ellers definert av en uavhengig skriftlig avtale er 365 registrert 

kjøpmann (MoR), og som slik reserverer 365 retten til regelmessig å se gjennom, lukke og 

destruere personopplysninger på hvilken som helst konto som har vært inaktiv i minst 5 år. 

Gjenværende balanse på kontoer som har vært inaktive i 5 år eller mer vil bli betraktet som 

eiendom ikke gjort krav på, og 365 vil tilegne beløpet til aktuell statlig myndighet i henhold til 

statlige hjemfallslover. Hvis staten er ukjent, vil midlene vi disponerer hjemfalle til staten 

Delaware. 365 vil gjøre rimelige forsøk på å underrette kontoeierne via e-post før en konto 

lukkes. Kontoeiere er ansvarlige for å vedlikeholde nøyaktig, komplett og oppdatert informasjon 

i profilene sine. 

B Stenging av en konto: Du reserverer retten til å stenge kontoen når som helst, med krav om 

refusjon av kontobalansen. Det finnes to hovedmetoder for å stenge kontoen: 1) lukk kontoen 

med mobilappen eller 2) kontakt operatøren for dit hovedmarked og be om å stenge kontoen. 

Det kan være du må oppgi nummeret på et aktivt kredittkort, eller en postadresse, for å kunne 

refundere kontobalansen. Operatøren vil være ansvarlig for all behandling av kontostenging. 

 

XIIIBEGRENSNINGER, AVGIFTER OG TREKK 
Ansvarsbegrensning: 365 vil ikke være ansvarlig for noe tap eller skade påført deg i følgende 

omstendigheter: 

• Hvis kontoen din ikke gjenkjennes, uten at 365 kan lastes. 

• Hvis du ikke får tilgang til midlene dine etter at 365 har begrenset bruk av kontoen din etter 

at du legger inn krav om mistenkelig eller uautorisert aktivitet. 

• Hvis du ikke har tilstrekkelige midler på konto til å gjennomføre en transaksjon, uten at 365 

kan lastes. 

• Hvis noe utstyr eller elektronisk enhet brukt under transaksjonen ikke fungerer korrekt. 

• Tap eller skade resultat av noen ulovlige, bedragerske eller på annen måte uredelige 

handlinger utført av deg mens du bruker kontoen. Dette inkluderer, men er ikke begrenset 

til å gi 365 unøyaktig informasjon eller bruke kontoen til å bryte noen gjeldende lov eller 

regelverk. 

365 belaster ikke kontoen din med noen utstedelses-, aktiverings- eller tjenesteavgifter. Se vår 

Personvernerklæring tilgjengelig på https://365retailmarkets.com/consumer-policy/ for mer 

informasjon om vår oppbevaringsperiode for inaktive kontoer. 

XIVTEKSTMELDINGER 
Hvis du velger å motta SMS-kvitteringer, basert på dine valg i kontoen din (tilgjengelig på 

forbrukernettstedene eller i mobilappen), samtykker du til at 365 kan sende deg informative 

tekstmeldinger (SMS) som en del av den normale forretningsdriften. Standard tekstmeldingstakster kan 

påløpe. Du kan velge bort tekstmeldinger (SMS) fra 365 når som helst ved å oppdatere valgene dine på 

nett, under Konto (tilgjengelig på forbrukernettstedene eller i mobilappen). Du samtykker til at bortvalg 

https://365retailmarkets.com/consumer-policy/
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av tekstmeldinger (SMS) kan påvirke din bruk av 365-plattformene. Standard telefonileverandørtakster 

kan påløpe. 

Du kan også velge å motta en engangs-SMS-melding på en POS-enhet ved å velge «Tekst»-valget for 

kvitteringsvalg når du fullfører transaksjonen. 365 sender deg en engangs-SMS-melding med kvittering 

som svar på denne forespørselen, med mindre du senere velger å motta SMS-meldinger som beskrevet 

over. Standard tekstmeldingsrater kan påløpe. 

XVE-POSTKVITTERINGER 
Hvis du velger å motta e-postkvitteringer, basert på dine valg i kontoen din (tilgjengelig på 

forbrukernettstedene eller i mobilappen), samtykker du til at 365 kan sende deg informative e-poster 

som  en del av den normale forretningsdriften. Du kan velge bort e-postmeldinger fra 365 når som helst 

ved å oppdatere valgene dine på nett, under Konto (tilgjengelig på forbrukernettstedene eller i 

mobilappen). Du samtykker til at bortvalg av e-postmeldinger kan påvirke din bruk av 365-plattformene. 

Du kan også velge å motta en engangs-e-postmelding på en POS-enhet ved å velge «E-post»-valget for 

kvitteringsvalg når du fullfører transaksjonen. 365 sender deg en engangs-e-postmelding med kvittering 

som svar på denne forespørselen, med mindre du senere velger å motta e-postmeldinger som beskrevet 

over. 

XVIFAKTURERINGSFEIL, RETTELSER 
Vi reserverer retten til å korrigere balansen på kontoen din hvis vi mener at en ekspedisjons-, 

fakturerings- eller regnskapsfeil har oppstått. Hvis du har spørsmål om transaksjonshistorikken eller 

eventuelle endringer, eller hvis du bestrider en transaksjon eller korreksjon som har blitt utført mot 

kontoen din, kontakter du 365 på accounthelp@365smartshop.com. Vi vil foreta en undersøkelse, 

formidle resultatene til deg og rette opp eventuelle feil. Hvis ingen feil ble funnet, vil vi formidle en 

forklaring. Vi tar ikke ansvar for faktureringsfeil med mindre du melder fra om feilen innen 60 dager 

etter transaksjonen. Du bør følge nøye med på kontobalansen. 

 

XVIIANSVAR FOR UAUTORISERTE TRANSAKSJONER 
Fordi kontoen din brukes som kontanter for kjøp fra deltakende lokasjoner, er du ansvarlig for alle 

transaksjoner relatert til kontoen, inkludert uautoriserte transaksjoner. Hvis imidlertid informasjonen 

om kontoen din kommer på avveie, blir stjålet eller kompromitteres, kan kontoen din fryses med 

gjenværende balanse fra det øyeblikk du ringer eller kontakter oss for å be oss om å fryse kontoen. 

Kontobalansen er kun beskyttet fra øyeblikket du underretter 365. Vi fryser gjenværende balanse på 

kontoen fra øyeblikket du underretter oss og holder balansen inntil du reaktiverer kontoen din. 

 

XVIIIPERSONVERNERKLÆRING 
For informasjon om hvordan vi samler, bruker og overgir informasjon om Brukere og om hvordan du 

setter opp dine personvernvalg, se vår Personvernerklæring på: 

https://365retailmarkets.com/consumer-policy/ 

mailto:accounthelp@365smartshop.com
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XIXINNSENDING AV IDEER 
Separat og adskilt fra alle innholdsbidrag som blogger, wikier, diskusjonsforum, innlegg, chatter eller 

andre medieformer skapt av deg («Brukerinnhold») som du leverer, kan du sende inn spørsmål, 

kommentarer, tilbakemeldinger, forslag, ideer, planer notater, tegninger, originale eller kreativt 

materiale eller annen informasjon om 365 og våre tjenester (kollektivt, «ideer»). Ideer levert til 365 via 

e-post eller på annen måte er fullstendig frivillig, ikke-konfidensiell, kostnadsfri og uforpliktende. Du 

tildeler med dette 365 for 365 å eie eksklusive rettigheter, inkludert all opphavsrett til ideer, og 365 skal 

ha rett til ubegrenset bruk og utbredelse av ideene for hvilket som helst formål, kommersielt eller annet, 

uten anerkjennelse eller kompensasjon til deg. Ikke send oss ideer hvis du forventer å få betaling eller 

fortsette å eie eller kreve rettigheter til dem; vi kan allerede ha hatt like eller lignende ideer og ønsker 

ikke tvister. 

 

XXFORBUDTE BRUK 
Du kan kun bruke 365-plattformene til lovlige formål og i henhold til disse Vilkårene og 

Personvernerklæringen. Du samtykker i å ikke bruke 365-plattformene på noen av følgende måter: 

• På noen måte som bryter en gjeldende føderal, statlig, lokal eller internasjonal lov eller 

regelverk (inkludert, uten begrensning, noen lov angående eksport av informasjon eller 

programvare til og fra USA eller andre land). 

• Med formål å utnytte, skade eller forsøke å utnytte eller skade mindreårige på noen måte 

ved å eksponere dem for upassende innhold, be dem om personlig eller sensitiv informasjon 

eller andre måter. 

• Å sende, eller forsøke å sende, noen reklame eller kampanjemateriale, inkludert noen 

«søppelpost», «kjedebrev» eller «spam» eller noen annen lignende henvendelser. 

• Å henvise, abonnere, gi en matkupong til eller på andre måter bruke 365-plattformene for å 

samhandle med en tredjepart som ikke samtykker i å motta slik kommunikasjon. 

• Å utgi seg for å være, eller forsøke å utgi seg for å være, 365, en 365-ansatt, en annen 

bruker, eller en hvilken som helst annen person eller enhet (inkludert uten begrensning ved 

å bruke e-post tilknyttet noen av ovennevnte). 

• Å delta i noen annen oppførsel som hindrer eller begrenser noen andres bruk eller glede 

over 365-plattformene, noe som etter vårt skjønn kan skade 365 eller brukere av 365-

plattformene eller utsette dem for ansvar. 

• På noen måte som er et brudd på restriksjonene gitt i Seksjon XXVIII (Kopirett og 

restriksjoner) i disse Vilkårene. 

 

XXIBRUKERINNHOLD 
365-plattformene kan inneholde innhold eller materialer levert av Brukere av 365-plattformene 

(kollektivt, «Brukerinnhold»). Alt Brukerinnhold må oppfylle Krav til Brukerinnhold bestemt i Seksjon 

XXII i disse Vilkårene. 
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Ved å sende inn Brukerinnhold til oss, gir du oss evig, ugjenkallelig og verdensomspennende rett og 

lisens til å bruke, modifisere, fremføre offentlig, vise offentlig, gjengi og distribuere slikt Brukerinnhold 

på og gjennom 365-plattformene til enhver annen Bruker gjennom noe medium nå eller senere 

oppfunnet. Du frasier deg alle eventuelle rettigheter til slikt Brukerinnhold du sender inn, legger ut eller 

viser på eller gjennom tjenesten, inkludert «moralske rettigheter» eller droit moral. 

Du representerer og garanterer at (1) Brukerinnholdet er ditt (du eier det) eller at du har rett til å bruke 

det og lisensierer til oss rettighetene og lisens som bestemt i disse Vilkårene; (2) innsendingen av ditt 

Brukerinnhold er ikke et brudd på personvern, personlighetsrettigheter, kopirett, kontraktfestede 

rettigheter eller noen andre rettigheter til noen person, og at (3) alt ditt Brukerinnhold oppfyller og vil 

oppfylle disse Vilkårene. 

Du forstår og anerkjenner at du er ansvarlig for ethvert Brukerinnhold du sender inn eller bidrar med, og 

at du, ikke 365, har det fulle ansvaret for slikt innhold, inkludert dets lovlighet, pålitelighet, nøyaktighet 

og at det er passende. Vi er ikke ansvarlige overfor en tredjepart for innholdet i eller nøyaktigheten av 

noe Brukerinnhold lagt ut av deg eller noen annen bruker av 365-plattformene. 

Du samtykker i at hvis innholdet du deler inkluderer personopplysninger, så vil denne informasjonen 

være i henhold til vår Personvernerklæring på https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/. 

 

XXIIKRAV TIL BRUKERINNHOLD 
Alt brukerinnhold du sender inn må oppfylle alle gjeldende lover og regler, og må ikke: 

• INNEHOLDE NOE MATERIALE SOM ER ÆREKRENKENDE, VOLDELIG, HATEFULLT ELLER 

FREMME SEKSUELT EKSPLISITT ELLER PORNOGRAFISK MATERIALE, VOLD ELLER 

DISKRIMINASJON, 

• BRYTE NOE PATENT, VAREMERKE, FORRETNINGSHEMMELIGHET, KOPIRETT ELLER ANNET 

ÅNDSVERK ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL NOEN ANNEN PERSON, 

• UTGI DEG FOR Å VÆRE NOEN PERSON, ELLER FEILREPRESENTERE DIN IDENTITET ELLER 

TILKNYTNING TIL NOEN ANNEN PERSON ELLER ORGANISASJON, ELLER PÅ ANNEN MÅTE 

VÆRE EGNET TIL Å VILLEDE NOEN 

• FREMME NOEN ULOVLIG AKTIVITET, ELLER VÆRE TALERØR FOR, REKLAMERE FOR ELLER 

BISTÅ MED NOEN ULOVLIG HANDLING 

• GI INNTRYKK AV AT DET KOMMER FRA ELLER ER STØTTET AV OSS ELLER NOEN ANNEN 

PERSON ELLER ENHET, HVIS DETTE IKKE ER TILFELLET, ELLER 

• VÆRE INNHOLD ELLER ANNEN DATATEKNOLOGI SOM KAN SKADE, FORSTYRRE, UMERKELIG 

AVLYTTE ELLER TA OVER NOE SYSTEM, PROGRAM ELLER INFORMASJON, INKLUDERT VIRUS, 

TROJANSKE HESTER, ORMER, TIDSINNSTILT BOMBE ELLER CANCELBOTS. 

 

XXIIIOVERVÅKING OG HÅNDHEVELSE 
Vi har rett (men ikke plikt) til: 
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• å fjerne eller nekte innlegg av noe Brukerinnhold for noen eller ingen grunn og etter eget 

skjønn. 

• Til tross for alt det motsatte som gjelder på 365-plattformene, avsløre din identitet eller 

annen informasjon om deg til alle tredjeparter som påstår at materiale sendt inn av deg er 

et brudd på deres rettigheter, inkludert deres åndsverksrettigheter eller personvern, 

• å ta rettslige skritt, inkludert uten begrensning henvisning til politi grunnet enhver ulovlig 

eller uautorisert bruk av 365-plattformene og/eller 

• Stenge eller fryse din tilgang til alle eller deler av 365-plattformene for noen eller ingen 

grunn, inkludert uten begrensning ethvert brudd på disse Vilkårene. 

• Uten å begrense det ovennevnte har vi rett til å fullt ut samarbeidet med politimyndigheter 

eller rettsordre som ber oss om eller beordrer oss til å avsløre identiteten til eller annen 

informasjon om alle som legger ut noen materialer på eller gjennom 365-plattformene. DU 

FRASIER DEG OG HOLDER 365 OG DETS PARTNERE, LISENSIERTE OG 

TJENESTELEVERANDØRER SKADESLØS FRA ALLE KRAV RESULTAT AV NOEN SKRITT TATT AV 

NOEN AV OVENNEVNTE PARTER UNDER ELLER SOM RESULTAT AV ETTERFORSKNING OG 

FRA ALLE SKRITT TATT SOM KONSEKVENS AV ETTERFORSKNING AV ENTEN SLIKE PARTER 

ELLER POLITIMYNDIGHETER. 

 

XXIVINFORMASJONENS PÅLITELIGHET 
Informasjonen, materialene og brukerinnholdet presentert på eller gjennom 365-plattformene gjøres 

tilgjengelig utelukkende for generelle informasjonsformål. Vi garanterer ikke nøyaktigheten, 

fullstendigheten eller nytteverdien i denne informasjonen, materialene eller brukerinnholdet. I den grad 

du stoler på slik informasjon, materialer eller brukerinnhold, gjør du det på eget ansvar. Vi fraskriver oss 

alt ansvar for at du eller noen annen besøkende på 365-plattformene, eller noen andre som har fått vite 

om innholdet stoler på denne informasjonen, materialene eller brukerinnholdet. 

 

XXVTRJEDEPARTSINNHOLD 
365 kan levere tredjepartsinnhold via 365-plattformene, inkludert linker til nettsider og innhold fra 

tredjeparter (kollektivt, «tredjepartsinnhold») som en tjeneste til de interesserte i denne informasjonen. 

Vi kontrollerer, støtter eller opptar ikke noe tredjepartsinnhold og kan ikke garantere for nøyaktigheten 

eller fullstendigheten i det. Du anerkjenner og samtykker i at 365 ikke på noen måte er ansvarlig for noe 

tredjepartsinnhold og ikke har noe ansvar for å oppdatere eller gå gjennom slikt tredjepartsinnhold. Du 

samtykker i å bruke slikt tredjepartsinnhold på eget ansvar. 

 

XXVIINFORMASJON OM DEG OG DINE BESØK PÅ ELLER BRUK AV 365-

PLATTFORMENE 
365-plattformene reguleres av og driftes i henhold til USAs lovgivning. Hvis du befinner deg utenfor USA, 

bruker du denne tjenesten på eget ansvar. Din informasjon vil bli overført til og behandlet i USA, hvor 
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mange av våre sentrale databaser driftes. Ved å bruke 365-plattformene, (a) anerkjenner du at 

databeskyttelseslovene i andre land, inkludert de i USA, kan gi mindre omfattende eller svakere 

beskyttelse enn de i ditt land, og (b) samtykker til alle handlinger vi utfører relatert til din informasjon, i 

henhold til Personvernerklæringen og gjeldende personvernlover. 

 

XXVIIREKLAME OG KAMPANJER 
365 kan vise reklamer og kampanjer fra tredjeparter via 365-plattformene eller kan på andre måter 

formidle informasjon om eller linker til tredjepartsprodukter på 365-plattformene. Din handel eller 

korrespondanse med, eller deltakelse i kampanjer tilhørende slike tredjeparter og alle vilkår, krav, 

garantier eller representasjoner tilknyttet slik handel eller kampanjer er utelukkende mellom deg og slik 

tredjepart. 365 er ikke ansvarlig for noe tap eller skade av noe slag oppstått som resultat av slik handel 

eller kampanjer eller som resultat av slike ikke-365-annonsører eller tredjeparts informasjon er tilstede 

på 365-plattformene. 

XXVIIIKOPIRETT OG RESTRIKSJONER 
Med mindre spesifisert er 365-plattformene og alt innhold og andre materialer inneholdt der, inkludert 

uten begrensning 365-logoen og alle design, tekster, grafikk, bilder, informasjon, data  programmer, 

lydfiler, andre filer og valg og oppbygning av dem proprietær eiendom av 365 eller dets lisensierte eller 

brukere og er beskyttet av USAs og internasjonal åndsverkslov. Du gis en begrenset, ikke-

viderelisensierbar lisens for tilgang og bruk tilgjengelig ved POS-enheter, forbrukernettsider eller 

mobilapper, kun for administrasjon av kontoen. 

Du kan ikke: (i) fjerne noen kopirett, varemerke eller andre merknader om proprietæritet fra noen del 

av 365-plattformene, (ii) gjengi, modifisere, skape avledede verker basert på, distribuere, lisensiere, leie 

ut, selge, selge på ny, overføre vise offentlig, fremføre offentlig, sende ut, strømme, kringkaste eller på 

andre måter utnytte 365-plattformene ut over det 365 uttrykkelig tillater, (iii) dekompilere, omvendt 

konstruere eller dekonstruere 365-plattformene ut over det gjeldende lov tillater, (iv) linke til, speile 

eller bygge inn noen del av 365-plattformene, (v) forårsake eller kjøre noen programmer eller script med 

formålet å skrape, indeksere, kartlegge eller på andre måter samle inn data fra noen del av 365-

plattformene eller unødig belaste eller hindre driften og/eller funksjonaliteten i noen del av 365-

plattformene eller (vi) forsøke å oppnå uautorisert tilgang til eller begrense noen del av 365-

plattformene eller dets relaterte systemer eller nettverk. 

All bruk av 365-plattformene eller relaterte materialer annet enn det spesifikt autorisert i disse 

Vilkårene uten foregående skriftlig tillatelse fra 365 er strengt forbudt og vil resultere i at lisensen gitt 

her blir terminert. Slik uautorisert bruk kan også være et brudd på gjeldende lover, inkludert uten 

begrensning kopirett- og varemerkelover og gjeldende kommunikasjonsreglement og statutter. Med 

mindre spesifikt indikert her skal ingen del av disse Vilkårene bli tolket som en tillatelse på noen måte, 

hverken som konsekvens, estoppel eller på annen måte, noe krav på, eierskap av eller eksklusive 

bruksrettigheter til noe åndsverk eller annen rettighet, og all velvilje forbundet med det. 
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XXIXVAREMERKEINFORMASJON 
365, AirVend, Avanti, Company Kitchen, Lightspeed, og Stockwell-logoene er 365s registrerte 

varemerker. Alle andre 365-varemerker, servicemerker, domenenavn, logoer, firmanavn og indikasjoner 

på opprinnelse referert til på 365-plattformer er enten varemerker, servicemerker, domenenavn, logoer, 

firmanavn og indikasjoner på opprinnelse eller på annen måte 365 eller dets partnere eller lisensiertes 

eiendom. I land hvor noen av 365s varemerker, servicemerker, domenenavn, logoer, firmanavn og 

indikasjoner på opprinnelse ikke er registrert, krever 365 alle andre rettigheter relatert til uregistrerte 

varemerker, servicemerker, domenenavn, logoer, firmanavn og indikasjoner på opprinnelse. Du kan ikke 

benytte noe 365s eller tredjeparts varemerke, servicemerke, domenenavn, logo, firmanavn og 

indikasjon på opprinnelse uten tillatelse fra eieren av det aktuelle varemerket, servicemerket, 

domenenavnet, logoen, firmanavnet og indikasjonene på opprinnelse. Alle rettigheter ikke spesifikt gitt 

er reservert. 

 

XXXINGEN BRUDD PÅ SIKKERHETEN 
Du kan ikke bruke tjenestene for å utføre brudd på sikkerheten eller integriteten av noe nettverk, 

datamaskin eller kommunikasjonssystem, programvare, nettverk eller regnemaskin (individuelt, 

«System»). Forbudte aktiviteter inkluderer: 

• Uautorisert tilgang. Få tilgang til noe system uten tillatelse, inkludert forsøk på å måle, 

skanne eller teste sårbarheten til et system eller bryte noen sikkerhets- eller 

autentisersingstiltak benyttet av systemet. 

• Avlytting. Overvåking av informasjon eller trafikk i et system uten tillatelse. 

• Forfalsking av opphav. Forfalsking av TCP-IP-pakkeheadere, e-postadresser eller noen del av 

en melding som beskriver opphav og rute. Legitim bruk av alias og anonyme videresender er 

ikke forbudt av denne bestemmelsen. 

 

XXXIINGEN NETTVERKSMISBRUK 
Du kan ikke opprette nettverksforbindelser til noen brukere, tjenere eller nettverk med mindre du har 

tillatelse til å kommunisere med dem. Forbudte aktiviteter inkluderer: 

• Overvåking eller søkeroboter. Overvåking eller gjennomgang som svekker eller forstyrrer 

det aktuelle systemet 

• Tjenestenekt (DoS). Oversvømme et mål med kommunikasjonsforespørsler slik at målet 

enten ikke kan svare på legitim trafikk eller svarer så sakte at det blir uhensiktsmessig 

ineffektivt. 

• Tilsiktet forstyrrelse. Forstyrre den korrekte systemfunksjonen, inkludert tilsiktede angrep 

for å overbelaste et system ved mailbombing, newsbombing, kringkastingsangrep eller 

oversvømmelsesteknikker. 

• Drift av visse nettverkstjenester. Drift av nettverkstjenester som åpne proxyer, åpne e-

posttjenere eller åpne rekursive domenenavntjenere. 
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• Omgå systembegrensninger. Bruk av manuelle eller elektroniske metoder for å unngå 

bruksbegrensninger pålagt et system, slik som tilgangs- og lagringsbegrensninger. 

 

XXXIIENDRINGER I DISSE VILKÅRENE 
ENDRINGER AV INFORMASJONEN I DISSE VILKÅRENE GJØRES REGELMESSIG. 365 KAN GJØRE 

ENDRINGER I 365-PLATTFORMENE NÅR SOM HELST OG ETTER EGET SKJØNN. Den nyeste versjonen av 

disse vilkårene kan finnes ved å klikke på https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/. 

Endringer i vilkårene skal erstatte alle tidligere versjoner av Vilkårene. Ved å akseptere endringer 

vilkårene, enten ved å trykke på «Aksepter» eller «Jeg samtykker» hvis spurt, eller ved å fortsette å 

bruke 365-plattformene etter at vilkårene har blitt oppdatert, (1) anerkjenner og samtykker du med 

dette til at du aksepterer alle slike vilkår, meldinger, oppdateringer, forbedringer, nye funksjoner og 

vilkår som modifisert, (2) anerkjenner og samtykker du til at alle personopplysninger gitt 365 nå skal 

reguleres av de nye, oppdaterte vilkårene og (3) frasier du og løser du 365  fra alt ansvar under forrige 

versjoner av vilkårene. 

XXXIIISUPPLERENDE VILKÅR 
Supplerende vilkår kan finnes for visse tjenester, slik som policyer for en bestemt begivenhet, aktivitet 

eller kampanje, og slike supplerende vilkår vil formidles deg i forbindelse med de aktuelle tjenestene. 

Supplerende vilkår er i tillegg til, og skal anses som en del av, disse vilkårene med de aktuelle tjenestene 

som formål. Supplerende vilkår skal råde over disse vilkårene i tilfelle konflikter i forbindelse med de 

aktuelle tjenestene. 

 

XXXIVSKADESLØSHET 
Du samtykker i å erstatte, forsvare og skadesløsholde 365, dets partnere, medlemmer, ansatte, 

direktører, aksjonærer, saksbehandlere, agenter, kunder, etterfølgere eller tildelt fra og mot alt tap, 

ansvar, skade, straff eller utgift (inkludert rimelige advokathonorarer og saksomkostninger) som kan 

kreves av en tredjepart som resultat av (i) din bruk av 365-plattformene, (ii) ethvert brudd på eller 

manglende overholdelse av disse vilkårene (iii) ditt brudd på noen representasjons-, garanti eller 

ordninger referert til her, (iv) alle tvister eller rettssaker forårsaket av dine handlinger eller utelatelser, 

inkludert ditt brukerinnhold, (v) din forsømmelse av eller brudd på noen gjeldende lov eller tredjeparts 

rettigheter, (vi) ditt brudd på noen tredjeparts åndsverks-, personlighets-, taushets-, eiendoms- eller 

personvernrettigheter eller (vii) alle tvister eller saker mellom deg og noen tredjepart, inkludert 

tredjepartsleverandører. 

 

XXXVREGULERENDE LOV – MICHIGAN 
Disse vilkårene og partenes forhold skal reguleres av og tolkes i henhold til staten Michigans lov på tross 

av eventuelle konflikter mellom lovtekstene. 

 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
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XXXVIANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSGRENSER 
Med mindre forbudt ved lov, skal 365s totale, samlede ansvar under disse vilkårene ikke i noe tilfelle 

overskride $100 USD. 

MED MINDRE ELLERS BESTEMT AV GJELDENDE LOV SKAL 365 IKKE PÅ NOE TIDSPUNKT BÆRE NOE 

STRAFFEANSVAR, ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TINGSKADER, TAPT FORTJENESTE, INKLUDERT 

UTEN BEGRENSNING STRAFFEANSVAR, FØLGE- ELLER TINGSKADER FOR PERSONLIGE SKADER ELLER 

SYKDOM, TAP AV GOODWILL, ARBEIDSOPPHØR, AVBRUDD ELLER FEIL I DATAMASKINER, TAP AV 

FORBEREDELSER OG ALLE ANDRE KOMMERSIELLE SKADER ELLER TAP, DIREKTE ELLER INDIREKTE, SOM 

RESULTAT AV BRUK AV 365-PLATTFORMENE ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SELV OM 365 HAR BLITT GJORT 

OPPMERKSOM PÅ DEN MULIGHETEN. 365 ER IKKE ANSVARLIG FOR NØYAKTIGHETEN AV NOE 

BETALINGSINSTRUMENT, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING OM SLIK INFORMASJON ER OPPDATERT. 

ALLE DISSE BESTEMMELSENE ER ATSKILLELIGE OG UAVHENGIGE AV ALLE DE ANDRE BESTEMMELSENE I 

DISSE VILKÅRENE. BEGRENSNINGENE I DENNE SEKSJONEN VIL GJELDE SELV OM ET BEGRENSET 

RETTSMIDDEL IKKE OPPFYLLER SITT HOVEDFORMÅL. 

 

XXXVIIKRAV OM BRUDD PÅ KOPIRETT 
Du kan ikke bruke 365-plattformene til å sende, rute, formidle forbindelser til eller lagre noe materiale 

som krenker åndsverk, varemerker eller på andre måter bryter eller fremmer brudd på 

åndsverksrettighetene til en tredjepart. 

365 reserverer i henhold til 17 U.S.C. Section 512 som endret av Title II i the Digital Millennium 

Copyright Act («Loven») retten, men ikke plikten, til å terminere din konto og lisens til bruk av 365-

plattformene hvis det etter eget, absolutte skjønn finner at du er involvert i krenkende aktivitet, 

inkludert påståtte førstegangs- eller repeterte krenkelser, uansett om materialet eller aktiviteten til sist 

finnes å være krenkende. 365 legger til rette for og forstyrrer ikke vanlige teknologiske tiltak brukt av 

åndsverksinnehavere for å beskytte deres materialer. I tillegg har 365 i henhold til 17 U.S.C. Section 

512(c) implementert prosedyrer for å motta skriftlig underrettelse om påståtte krenkelser og for å 

behandle slike krav i henhold til Loven. Alle krav om krenkelser må sendes til 365 i en skriftlig klage som 

oppfyller kravene under og leveres til 365s agent dedikert til å motta underrettelse om påståtte 

krenkelser: 

Via post: 1743 Maplelawn, Troy, MI, 48084  

Via telefon (US/Canada): 1-888-365-7382  

Via telefon (Internasjonalt): +1-248-434-3910  

Via e-post: privacy@365smartshop.com 

 

I tillegg må alle skriftlige meldinger om ærekrenkende eller krenkende aktivitet, om det gjelder 

åndsverk, patenter, varemerker eller andre proprietære rettigheter inkludere følgende informasjon: 
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1. En fysisk eller elektronisk signatur av personen autorisert til å handle på vegne av (a) 

innehaveren av en eksklusiv rettighet som påstås krenket eller (b) personen som er 

ærekrenket. 

2. Identifikasjon av åndsverket som påstås krenket, eller, hvis flere åndsverk på et enkelt 

nettsted dekkes av en enkelt melding, en representativ liste av slike verk på den siden. 

Likeledes, for materialer som er ærekrenkende eller krenker patenter, varemerker eller 

en tredjeparts andre proprietære rettigheter, en liste over slike materialer. 

3. Identifikasjon av materialet som påstås å være krenkende, personen som krenker eller 

som påstås å være ærekrenkende og skal fjernes, eller hvis tilgang skal slås av, og 

informasjon rimelig tilstrekkelig for at 365 skal kunne finne materialet. 

4. Informasjon rimelig tilstrekkelig for at 365 skal kunne kontakte eieren eller personen 

ærekrenket, slik som deres adresse, telefonnummer og/eller e-postadresse. 

5. En erklæring hvor eier eller ærekrenket person i god tro mener at bruken av materialet 

på måten det klages på ikke er autorisert av åndsverksinnehaveren eller innehaver av 

annen proprietær rettighet, dennes agent eller loven. 

6. En erklæring om at informasjonen i meldingen er nøyaktig, og underlagt straffeansvar 

for mened at personen som sender inn meldingen er autorisert til å handle på vegne av 

innehaveren av en eksklusiv rettighet som påstås krenket eller på vegne av den 

ærekrenkede personen. 

 

XXXVIIIKVITTERINGER OG KONTOUTSKRIFTER 
Kontoinnehavere får ikke tilsendt utskrifter av detaljerte transaksjoner på en konto. Du kan kontrollere 

kontobalansen eller se nylige transaksjoner ved å logge på konten din på forbrukernettsteder eller på 

mobilappen. Når du bruker kontoen, vis du ha valget å motta kvitteringer via e-post eller SMS, eller 

ingen kvittering. Kvitteringen vil vise at kjøpet ble utført med en konto, og vil vise gjenværende balanse 

på kontoen. Du bør ta vare på kvitteringene og kontrollere kjøpshistorikken for å forsikre deg om at 

kontobalansen er korrekt. 

 

XXXIXSAMTYKKE TIL ELEKTRONISKE OPPFØRINGER OG TRANSAKSJONER 
Ved å opprette og bruke kontoen gir du samtykke til å motta alle oppføringer og utføre alle 

transaksjoner som involverer 365-plattformene, 365, våre tjenester, disse vilkårene, vår 

personvernerklæring og vår personvernpolicy for biometrisk informasjon tilgjengelig på 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ eller noe annet aspekt ved ditt forhold med 365 

gjennom elektroniske medier. Du kan få papirkopier av de ovennevnte ved å kontakte oss på 

https://www.365retailmarkets.com/. Du samtykker også til at elektronisk aksept av dokumenter og 

transaksjoner er en slags elektronisk signatur som er like juridisk bindende som en fysisk signatur på 

papiravtaler. 

 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
https://www.365retailmarkets.com/
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XLTILDELING 
Vi kan tildele alle eller deler av disse vilkårene uten at slik tildeling betraktes som en endring i noen 

avtale mellom oss og uten forutgående melding til deg. Den tildelte skal ha samme rettigheter som 

tildeleren og skal skriftlig samtykke til å være bundet av disse vilkårene. 

 

XLITERMINERING AV DISSE VILKÅRENE 
Vi kan sette på vent eller terminere disse vilkårene og trekke tilbake eller begrense noen eller alle 

rettighetene og privilegiene gitt deg når som helst uten forutgående melding eller ansvar. Kontoer kan 

termineres når du ber om det skriftlig eller etter inaktivitet (ved å ikke bruke 365-plattformene over en 

5-årsperiode) eller hvis du ikke vedlikeholder nøyaktig, komplett og oppdatert informasjon i kontoen din 

som beskrevet over i Seksjon VI (Om din konto). Terminering av kontoen kan også være et resultat av 

bedragersk eller uautorisert bruk av 365-plattformene, eller enhver annen juridisk godkjent grunn. Hvis 

vi terminerer disse vilkårene grunnet inaktivitet, unøyaktig kontoinformasjon, bedragersk eller 

uautorisert bruk av 365-plattformene vil midlene på kontoen din tapes. 

 

XLIIHELE AVTALEN, KONSTRUKSJON 
Disse vilkårene og alle supplerende vilkår og dokumentene referert til der utgjør den komplette og 

eksklusive avtalen mellom deg og 365, og erstatter og slår sammen alle tidligere forslag, 

representasjoner og alle andre avtaler som dekker noen av emnene dekket her. I tilfelle en av 

bestemmelsene i disse vilkårene (og alle andre vilkår eller dokumenter referert til her) skulle bli funnet 

ulovlige eller uhåndhevbare, skal den bestemmelsen modifisert av mekler eller annen domstol slik at 

bestemmelsen blir lovlig og håndhevbar, forutsatt at hvis slik endring ikke er tillatelig under gjeldende 

lov, skal bestemmelsen adskilles i minst mulig utstrekning og alle andre vilkår skal ellers fortsatt ha full 

kraft og være håndhevbare. Undertitlene i teksten er kun for referanse og skal ikke på noen måte 

påvirke tolkingen av disse vilkårene. 

 

XLIII. HENVENDELSER ELLER SPØRSMÅL 
Besøk https://365retailmarkets.com/, ring oss på 1-888-365-7382 (US/Canada), +1-248-434-3910 

(Internasjonalt) eller send oss en e-post til privacy@365smartshop.com hvis du har noen spørsmål om 

disse vilkårene, 365, 365-plattformene eller kontoen din. 

https://365retailmarkets.com/
mailto:privacy@365smartshop.com

