
 

 

 

 

Brukeravtale for API til EFO-basen 

inngått mellom_________ og Elektroforeningen (EFO) 

 

Det inngås med dette særskilt brukeravtale mellom _____ ("Brukeren") og EFO om tilgang 

til nedlasting og automatisk overføring fra EFO-basen. Avtalen gjelder EFO-basens til 

enhver tid gjeldende innhold og format.  

1. Om EFO-basen 

EFO-basen er Norges ledende varedatabase for elektroprodukter og tilhørende 

produktinformasjon. Hvert produkt kan identifiseres ved et eget elnummer, som eies av 

EFO. Produktinformasjonen leveres og oppdateres av leverandører og formidles gjennom 

EFO-basen på leverandørenes vegne.  

EFO-basen eies, utvikles og administreres av EFO. EFO har som eier og forvalter av EFO-

basen en enerett til å råde over EFO-basen. Leverandører av informasjon til EFO-basen 

har eierrettigheter til enkeltdata som er registrert av dem i EFO-basen, og til de enkelte 

elnummer som de selv har registrert.  

 

2. Bruksvilkår 

EFO-basen er EFOs eiendom og innholdet kan ikke videreselges, kopieres eller formidles 

for kommersielt bruk eller formidles til tredjepart overhodet uten at det foreligger 

særskilt avtale om dette med EFO. Informasjon fra EFO-basen skal kun benyttes til 

brukerens egen virksomhet, som særskilt angitt her: 

[EFO og bruker angir kort hvilken virksomhet brukeren bedriver og hvordan 

informasjon fra EFO-basen aksepteres brukt.] 

Ved enhver bruk av informasjon fra EFO-basen skal EFO-basen være oppgitt som kilde for 

informasjonen. 

Eventuelle eksterne leverandører som bistår Brukeren i bruken av dataene fra EFO-basen 

skal skriftlig overfor Brukeren ha akseptert vilkårene for bruken etter denne avtalen, og 



har under enhver omstendighet ikke anledning til å bruke data fra EFO-basen utover hva 

Brukeren har rett til. 

Eventuelle programmer for å lese/nyttiggjøre seg av data, eller programmer for 

automatiske overføringer, besørges av mottaker og er mottakers fulle ansvar. 

Programvareleverandør skal skriftlig overfor Brukeren ha akseptert vilkårene for bruken 

etter denne avtalen. Brukeren og programleverandør skal sikre at programmene kun 

benytter informasjon i tråd med denne avtalen. 

Brukeren får tilgang til basisinformasjon (grunndata) for alle elnummer. I tillegg kan det 

gis tilgang til utvidet informasjon (merdata) etter særskilte avtaler med EFO.  

EFO har ikke ansvar for tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som følge av at 

opplysninger i EFO-basen er feil, enhver form for Brukerens bruk av opplysningene, eller 

at EFO-basen eller opplysningene i EFO-basen ikke er tilgjengelig via EFOs nettløsning. 

Brukeren har videre det fulle ansvar for eventuelle immaterielle krenkelser og skal holde 

EFO skadesløs for tap og krav som oppstår i forbindelse med sin bruk av EFO-basen. 

EFO kan kreve erstattet ethvert direkte tap som oppstår på grunn av brudd på 

bestemmelser i denne avtalen.  

3. Vederlag og prisjustering 

Brukeren skal betale en pris pr. år på krXX 000,- ekskl. mva for sin bruk av EFO-basen. 

Vederlaget faktureres en gang pr. år, med forfall i januar måned. Ved inngåelse av ny 

avtale betales for antall måneder (x/12-deler) første året. Deretter betales pris for helt år. 

EFO har rett til å foreta årlig prisjustering med virkning fra 1. januar hvert år. 

4. Endringer i avtalen 

EFO kan kreve at Brukeren aksepterer oppdaterte abonnementsvilkår som erstatter 

denne avtalen, såfremt det er et saklig behov for oppdateringene. Eksempler på saklig 

behov kan være at det skal tilbys nye eller endrede produkter, at EFO-basens innhold 

utvikles, at nye typer aktører skal knyttes opp til EFO-basen, osv. EFO kan likevel ikke 

kreve oppjustering av vederlag uten Brukerens samtykke. 

EFO skal varsle skriftlig om eventuelle endringer minst 14 dager før de trer i kraft.  

5. Avtalens varighet – oppsigelse og plikter ved utmelding 

Denne avtalen gjelder pr. kalenderår og kan eventuelt sies opp senest 30. oktober hvert 

år, med virkning for påfølgende kalenderår. 



Ved oppsigelse av denne avtalen, uansett årsak, plikter Brukeren å slette alle data som er 

hentet fra EFO-basen. Brukeren er ansvarlig for at dataene også blir slettet hos eventuelle 

underleverandører og samarbeidspartnere. 

6. Tvisteløsning 

Denne avtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister mellom partene, som ikke lar seg 

løse gjennom forhandlinger, skal avgjøres ved de alminnelige norske domstolene og 

søksmål skal i slike tvister reises for Oslo tingrett. 

 

7. Signaturer 

Oslo, dag. månd. år                   Oslo, dag.månd.år 

Elektroforeningen      ___________ 

 

___________________     __________________ 


