Vilkår for salg av fiskekort via mobilappen
Perfish

Denne avtalen er mellom Langia IT Solutions (heretter omtalt som
«selskapet») og selger av fiskekort (heretter omtalt som
«foreningen»). Selskapet og foreningen sammen omtales heretter
som «partene».
Hermed går foreningen med på å bli del av mobilapplikasjonen
Perfish. Dette innebærer at fiskevann tilhørende foreningen
representeres, og at kjøp av fiskekort for nevnte fiskevann gjøres
tilgjengelig i applikasjonen. Informasjon foreningen ønsker å gjøre
tilgjengelig, derav informasjon om område, beskrivelser, fiskeregler,
typer fiskekort, priser, tilgjengelige datoer og kvoter, må meddeles
selskapet før fiskevann kan publiseres i applikasjonen.
Selskapet vil aldri fjerne eller endre nevnt informasjon uten at
foreningen forespør dette. Ved forespørsel om oppdatering av nevnt
informasjon, vil selskapet kunne gjøre dette snarest mulig. Selskapet
kan allikevel aldri garantere at dette vil skje umiddelbart, og
selskapet står ikke ansvarlig for eventuell skade forårsaket som følge
av at informasjonen ikke er oppdatert eller er feilaktig. Ønsker
foreningen endringer av sin informasjon (f.eks prisendringer), plikter
foreningen selv å ta kontakt med selskapet.
Selskapet står ikke ansvarlig for at foreningens produktinformasjon er
forenelig med deres produkter. Eventuelle tvister vedrørende deres
produkter må håndteres mellom kjøper og foreningen.
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Betaling for fiskekort i applikasjonen foregår ved hjelp av
betalingsløsningen Stripe. Foreningen går med på at selskapet
oppretter en Stripe-konto i deres navn, hvor deres bankkonto
registreres. Registrering av bankkonto er kun for å gjøre utbetalinger
tilgjengelig, og vil ikke gi selskapet noen kontroll over nevnte
bankkonto. Stripe-kontoen vil ikke foreningen selv kunne
administrere. Ved betalinger i applikasjonen vil først beløpet
overføres til selskapets Stripe-konto. Herfra vil beløpet til foreningen
automatisk videresendes deres konto.
Selskapet står ikke ansvarlige for eventuelle feil som oppstår internt
med betalingsløsningen Stripe.
Kjøpere av fiskekort i applikasjonen er beskyttet av angrerettsloven.
Dette innebærer at de har rett til å si opp avtalen innen 14 dager
etter kjøpet. I disse tilfeller har selskapet rett til å tilbakeføre beløpet
overført til foreningens Stripe-konto. For å kunne benytte seg av
angreretten må kjøper informere selskapet om dette senest én dag
før aktivering av fiskekortet. Fiskekort som aktiveres umiddelbart vil
ikke dekkes av angrerett.
Selskapet er ikke ansvarlige for misbruk av applikasjonens
funksjonalitet, gjennom uaktsomhet eller kriminell handling. På den
andre side forplikter selskapet seg til å iverksette tiltak så snart som
mulig, for å forhindre misbruk eller kriminelle handlinger i fremtiden,
dersom selskapet blir oppmerksom på dette.
Hvis foreningen ønsker å avpubliseres fra applikasjonen vil selskapet
gjøre dette ved forespørsel, inkludert all data relatert til foreningen.
Ønsker foreningen å avpubliseres fra applikasjonen, opphører retten
til økonomisk kompensasjon fra applikasjonen fra dagen de fjernes.
Selskapet forbeholder seg også retten til å avpublisere foreningen fra
applikasjonen hvis selskapet beslutter at Perfish skal opphøre som
tjeneste, selges videre eller endres. Avpublisering vil anses som
gjennomført når foreningens navn og tjenester ikke lenger finnes
tilgjengelige for brukere av applikasjonen, samt at selskapet har
slettet all informasjon om foreningen fra våre systemer.
Avtalen er gyldig fra dato avtale sendt pr. e-post godkjennes skriftlig
av foreningen, til dagen selskapet har fjernet foreningen fra
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applikasjonen, eller til det øyeblikket avtalen erstattes med en ny
avtale eller når partene kommer til enighet om at den skal opphøre.
Alle eventuelle endringer i denne avtalen kommuniseres av selskapet
via e-post. Om disse endringene godkjennes av foreningen, kreves
ingen handling. Godkjennes ikke endringene plikter foreningen å
meddele selskapet skriftlig pr. e-post hvorvidt avtalen skal opphøre.
Alle typer henvendelser fra forening til selskapet pr. e-post nevnt i
dette dokumentet gjøres til info@perfish.no eller til annen e-post som
kontrolleres av selskapet. I tilfeller der annen e-post en
info@perfish.no benyttes skal dog ikke selskapet holdes ansvarlig
ved tilfeller der selskapet ikke agerer på kommunisert informasjon.
Utbetaling til foreningens bankkonto vil skje hver måned.

