
   

Vilkår for bruk av tjenesten SMS varsling fra Snorlaus.no 
Vilkår gjeldende f.o.m 11.04.16 

 

Alle priser i avtalen er eks. mva. Avtalen trer i kraft når den er godkjent av begge parter, og gjelder i 
12mnd. Avtalen fornyes automatisk løpende med 12 mnd. om den ikke sies opp av en av partene 
skriftlig innen 3 mnd. før inneværende avtaleperiode utløper. 

Som sikkerhet for dekning av påløpte måneds- og trafikkavgifter faktureres et depositum på NOK 
1000,- 

Det gjøres også oppmerksom på at Snorlaus.no tilbyr denne tjenesten som en underleverandør av 
PSWinCom. Endringer i vilkår eller funksjonalitet fra PSWinCom kan påvirke tjenesten levert av 
Snorlaus.no direkte. Slike endringer vil bli varslet pr e-post til Kunde.  

Fakturering av trafikk 
Meldinger som sendes vil bli fakturert Kunde når brukernavn og passord er korrekt oppgitt. 
Snorlaus.no kan ikke påvirke hvor ofte det blir sendt meldinger via tjenesten så dette er Kundens 
ansvar.  

Priser 
Årlig abonnement pr enhet som skal varsle er 499,-. Pris pr SMS er 1,-  
Tjenesten faktureres årlig eller kvartalsvis hvis forbruket overstiger 1000,- pr.mnd. Alle priser ink.mva 

Oppsigelse og fornyelse 
Avtalen fornyes automatisk løpende med 12 mnd. om den ikke sies opp av en av partene skriftlig 
innen 3 mnd. før inneværende avtaleperiode utløper. Ved manglende betaling eller misbruk av 
tjenesten forbeholder Snorlaus.no seg retten til å terminere avtalen når som helst. Terminering fritar 
ikke Kunde for betaling av påløpte kostnader og dekning av månedsavgifter ut avtalt løpetid for 
avtalen. 

Ansvarsbegrensning 
I lovens videste forstand skal Snorlaus.no eller underleverandører aldri stilles til ansvar for noen 
skader eller tap (inkludert skade eller tap av fortjeneste, driftsavbrudd eller andre tap) som følge av 
bruk eller manglende mulighet for bruk av denne tjenesten selv om Snorlaus.no har blitt informert 
om slike skader. 
 
Snorlaus.no er ikke ansvarlig for noen konsekvensskader hvis en melding sendt, eller forsøkt sendt 
via tjenesten, ikke kommer frem til mottaker. Tjenesten stilles til rådighet ”som den er”, uten 
garantier av noen slag. All risiko forbundet med bruk av tjenesten bæres av Kunde. 
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