
Brukeravtale 
Dette er en rettslig bindende avtale mellom F Project AS (org.nr. 816 064 872 MVA) og deg som 
bruker nettjenesten FFaktura.no. Ved å krysse av i boksen for lest brukeravtale, har du bundet 
deg til følgende betingelser: 
 
I. GENERELT 
FFaktura.no gir bedrifter muligheten til å opprette og sende faktura via internett og epost eller 
skrive ut faktura direkte fra systemet. Ved å ta i bruk FFaktura.no samtykker du til betingelsene 
satt frem i denne avtalen. 
 
II. LAGRING AV OPPLYSNINGER 
Ved å ta i bruk FFaktura.no, samtykker du til at vi lagrer relevante opplysninger i forbindelse 
med din bedrift. Oppbevaringen av persondata skjer på en sikret måte, og i henhold til lov. 
 
III. REGISTRERING 
De oppgitte opplysningene på registeringssiden, må være korrekte og relevante. Ved mistanke 
om med vilje feilaktig registrering forbeholder F Project AS seg retten til å slette brukerprofilen 
uten forvarsel. 
 
IV. BRUK AV TJENESTEN 
Bruken av tjenesten må kun skje for å sende ut reelle faktura. F Project AS forbeholder seg 
retten til å nekte tilgang ved mistanke om misbruk. Misbruk kan for eksempel være ekstremt 
antall utsendte faktura over en kort tidsperiode, eller utfakturering av ikke bestilte varer eller 
tjenester. Tjenesten må kun benyttes i samsvar med gjeldende norske lover og regler. 
F Project AS har ikke ansvar for e-poster som ikke kommer frem på grunn av at mottakende 
e-postkonto ikke eksisterer, ikke fungerer, filtrerer bort e-posten som søppelpost og lignende. 
 
V. PRIS OG BETALING 
Bruk av faktureringsprogram www.ffaktura.no er gratis for Brukere som ikke har bestilt ekstra 
tjenester (utvidet abonnement). 
F Project AS fakturerer Brukeren for bestilte tjenester (utvidet abonnement) etterskuddsvis per 
12 måned i henhold til de priser og vilkår som er angitt på www.ffaktura.no. Prisene kan endres 
med en måneds varsel. Prisendringene varsles på www.ffaktura.no. 
 
VI. STENGE BRUKERKONTO 
F Project AS har rett til å stenge brukerkontoen ved manglende betaling fra Brukeren. Når 
Brukeren eventuelt har gjort opp sitt mellomværende med F Project AS skal kontoen åpnes 
igjen. Ved vesentlig betalingsmislighold har F Project AS rett til ĺ heve Avtalen og stenge 
Brukerens brukerkonto permanent. 
 
VII. ANSVAR 
Brukeren av FFaktura.no har selv det fulle og hele ansvaret for resultater som følge av bruken 
av tjenesten, også i tilfelle feil ved tjenesten. F Project AS fraskriver seg ethvert 
erstatningsansvar som følge av bruk av tjenesten. 
 
VIII. BETINGELSER 
Disse betingelsene kan når som helst bli endret, uten ytterligere varsel. På forespørsel vil 
F Project AS sende kopi av disse betingelsene pr. post eller email. 


