IBM Bruksbetingelser
Tredjepartsskyløsninger fra Box
Bruksbetingelsene (Terms of Use (ToU)) er underlagt IBM International Passport Advantage Agreement eller IBM
International Passport Advantage Express Agreement, avhengig av hva som er aktuelt, ("Avtalen"), som sammen
med Bruksbetingelsene utgjør den fullstendige avtalen. Kunden aksepterer Bruksbetingelsene ved å bestille,
åpne eller bruke Box Service.

1.

Tredjepartsløsninger
Når Kunden bestiller Box Service-skyløsningen som leveres av Box, Inc., en tredjepartsleverandør,
gjelder betingelsene i den aktuelle avtalen fra tredjepartsleverandøren for bruken av Box Serviceskyløsningen. Følgende tabell viser hvor den aktuelle avtalen er tilgjengelig, basert på hvor Kunden er
lokalisert:
Kundens lokalisering
I USA

Aktuell avtale fra tredjepartsleverandør
https://www.box.com/docs/BSA_v02012015US/
På engelsk: https://www.box.com/docs/BSA_v02012015JP/

I Japan
På japansk: https://www.box.com/docs/BSA_v02012015JP_JP/
Resten av verden

https://www.box.com/docs/BSA_v02012015ROW/

IBM er ikke en part i en slik avtale fra en tredjepartsleverandør, og er heller ikke ansvarlig for levering
eller bruk av en slik tredjepartsskyløsning. Kunden må rette eventuelle henvendelser vedrørende
problemer knyttet til Box Service-skyløsningen, til Box, Inc. Følgende betingelser endrer Avtalen slik den
skal gjelde for Kundens anskaffelse av Box Service-skyløsningen.

1.1

Tjenesteytelse og forpliktelser
IBM sender Kundens bestillingsdetaljer til tredjepartsleverandøren for klargjøring og levering av Box
Service-skyløsningen fra tredjeparten. Ytelser, detaljer og forpliktelser leveres direkte til Kunden av
tredjeparten i henhold til betingelsene i tredjepartsleverandørens avtale.
Kunden er ansvarlig for Kundens og Kundens brukeres bruk av Box Service-skyløsningen, og en slik
løsning kan ikke anskaffes for noe uautorisert, ulovlig eller upassende formål.

1.2

Konfidensialitet og beskyttelse av personopplysninger
Informasjon som Kunden gir IBM, kan deles med en tredjepartsleverandør, eller Kunden kan henvises til
tredjepartsleverandørens nettsted for å få behandlet en bestilling eller få støtte. Avtalen med
tredjepartsleverandøren vil oppgi sikkerhetsforpliktelser og andre forpliktelser vedrørende beskyttelse av
personopplysninger, sikkerhet og behandling av Kundens innhold så vel som Kundens andre forpliktelser
i forbindelse med Box Service-skyløsningen.

1.3

Priser, betaling og skatter og avgifter
IBM fakturerer Kunden, og Kunden aksepterer å betale IBM, alle beløp ifølge gjeldende priser, beløp for
bruk som overstiger Kundens rettigheter, toll, skatter (inkludert kildeskatt), avgifter eller gebyrer ilagt av
en myndighet i forbindelse med Kundens anskaffelse eller bruk av Box Service-skyløsningen, samt
eventuelle forsinkelsesrenter. Tredjepartsleverandøren bestemmer prisene som skal gjelde for Box
Service-skyløsningen, og disse prisene kan endres. Beløp er skyldig ved mottak av faktura og betales
elektronisk med betalingsfrist på 30 dager fra fakturadatoen.

1.4

Avtaleperiode, opphør og midlertidig innstilling
Hvis tredjepartsleverandøren varsler IBM om at leverandøren har trukket tilbake eller avsluttet sin Box
Service-skyløsning, varsler tredjeparten eller IBM Kunden om dette og sier opp rettighetene til Box
Service-skyløsningen samt innkrever alle endelige beløp som er skyldig ved ikrafttredelsesdatoen for
opphøret. IBM kan avslutte eller midlertidig innstille Kundens tilgang til Box Service-skyløsningen hvis
Kunden ikke overholder sine forpliktelser overfor IBM, eller hvis Box Service-skyløsningen eller Kundens
bruk av Box Service-skyløsningen er i strid med gjeldende lovgivning.
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Kundens tilgang til Box Service-skyløsningen avsluttes ved utgangen av abonnementsperioden.

1.5

Garantier og ansvarsbegrensning
IBM gir ingen garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, vedrørende Box Serviceskyløsningen. Garantier fra tredjepartsleverandøren, hvis slike finnes, fremgår av
tredjepartsleverandørens avtale.
IBM gir ikke teknisk støtte for Box Service-skyløsningen. Tredjepartsleverandøren bestemmer
forpliktelsene og prosessene vedrørende støtte for Box Service-skyløsningen. Tredjepartsleverandøren er
ansvarlig for behandlingen av tilgjengelige krediteringer eller rabatter i forbindelse med leverandørens
servicenivåavtaler.
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