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Abonnementsløsninger 
 
 

Nye abonnement 
 
Alle abonnement, uavhengig av produkt, har en minimum varighet på 12 måneder. Kontrakten løper 
inntil en av partene sier den opp, med 30 dagers varsel for begge parter. Sies ikke avtalen opp, løper 
den automatisk videre for nye 12 måneder. Betaling skjer for 12 måneder av gangen, forskuddsvis. 
 
 

Fornyelse 
 
Dine produkter hos web2net fornyes automatisk dersom vi ikke mottar noen oppsigelse og ny 
faktura sendes ut 30 dager før fornyelsesdato. Dersom betaling ikke foreligger innen forfallsdato, vil 
du motta en betalingspåminnelse. Ved manglende betaling av denne påminnelsen vil det sendes ut 
en deaktiveringsmelding til den e-post adressen vi har registrert på ditt kundeforhold, og dine 
produkter vil så bli stengt ved fornyelsesdato. 
 
 

Rettigheter 
 
Kunden eier helt og holden retten til å bruke domenenavnet, e-post adressene og det publiserte 
innholdet, selv etter oppsigelse av kontrakten med web2net. Videre årsleie av domenenavnet og e-
post adressene, flyttes til ønsket «Registrar», og faktureres således mellom kunden og den nye 
registraren. 
 
Kunder med pakkeløsningen WordPress  - Gjør det selv, er selv ansvarlig i forhold til det å installere 
utvidelser – «Plug In» som ikke inngår i pakken ved oppstart og som ikke er godkjent eller 
forhåndsavklart av web2net. Alle former for garanti og gratis support som ellers ville være naturlig, 
bortfaller helt eller delvis. 
 
 

Eierforhold 
 
Det dynamiske publiseringsverktøyet, (WordPress) eller den statisk løsningen med tilhørende 
moduler, er helt og holdent web2net sin eiendom. Kunden har m.a.o. ikke mulighet til å overdra 
dette til tredjepart og mister alle rettigheter i forhold til bruk av dette etter at kontrakten er sagt 
opp. 
 
 

Diverse 
 
Andre og mer utfyllende opplysninger finnes i eget dokument: Tjenesteavtale web2net v.1.1 
som finnes på våre nettsider, www.web2net.no 


