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ArchiTerra oppgraderingsavtale 
 

 
 
 
Generelle betingelser 

 
Mellom Graphisoft Norge (FNR 863355052) og firmaet nevnt under (heretter kalt Firmaet) tegnes 
herved følgende avtale (heretter kalt ArchiTerra oppgraderingsavtale) vedr. ArchiTerra 
tilleggsapplikasjon for tegneprogrammet ArchiCAD. 

 
Firmaet: …………………………………………………………………………… 

Lisenstype og -antall: ………………………………………………………………….. 

1. Avtalens omfang 

Inkluderer årlig oppgradering av ArchiTerra. 
 
Prisen på oppgradering vil normalt være høyere for kunder som ikke skriver ArchiTerra 
oppgraderingsavtale. 

 
Det forutsettes at Firmaet har nyeste versjon av ArchiTerra ved inngåelse av avtalen og at 
avtalen gjelder alle Firmaets ArchiTerra -lisenser. 
Nye lisenser som Firmaet måtte kjøpe etter inngåelse av denne avtalen, innlemmes i avtalen og 
avregnes forholdsmessig iht. prisene i avsnitt 3. 

 

 
 
2. Kontraktens varighet 
Denne kontrakt løper ut neste kalenderår. Avtalen fornyes automatisk for ett kalenderår av gangen 
med mindre den sies opp skriftlig av en av partene innen 3 mnd. før årets utgang. 

 

 
 
3. Priser og betalingsbetingelser 

ArchiTerra-lisens kr.1.200,- eks. MVA. pr. lisens.  
 
Det faktureres en gang i året, normalt når ny versjon av ArchiCAD slippes i Norge. 
Forfall er netto pr. 14 dager. 
Prisene reguleres årlig i januar ihht utvikling i konsumprisindeksen. Ved vesentlige valutaendringer 
mellom NOK og EUR eller endrede priser fra vår leverandør, kan ovennevnte priser justeres 
tilsvarende. 

http://www.graphisoft.no/
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4. Ansvar 

Graphisoft Norge er ansvarlig for å levere varer og tjenester som beskrevet i denne avtalen under 
forutsetning av at kunden er ajour med sine innbetalinger til Graphisoft Norge. 
Graphisoft Norge tar ikke ansvar for feil og mangler i programvaren. For øvrig vises det til 
gjeldende lisensavtale for ArchiTerra. 
Ansvar for eventuelle følgeskader eller skader/tap for tredjepart er utelukket. 

 

 
 
5. Force majeure 
Graphisoft Norge befris for ethvert ansvar dersom levering/gjennomføring hindres eller 
vanskeliggjøres av omstendigheter som Graphisoft Norge vanskelig kunne råde over eller forutse 
(force majeure/befriende omstendigheter) som krig, streik, lockout, tiltak fra myndighetene osv. 

 

 
 
6. Tvister 

Der avtalen ikke regulerer spørsmål som oppstår mellom partene, skal disse løses av alminnelig 
norsk kontraktsrett. Partene er enige om at eventuelle tvister om forståelsen av denne avtalen skal 
løses ved Oslo Tingrett. 

 

 
 
7. Annet 
Med denne avtalen reguleres partenes rettigheter og plikter fullstendig. Endringer og/eller tillegg til 
denne avtalen må gjøres skriftlig og signeres av begge parter. Det gis ikke anledning til å overføre 
rettighetene beskrevet i denne avtalen til tredjepart. 

 
Avtalen er skrevet ut i 2 eksemplarer hvorav partene har hvert sitt. 

 

 
 
Oslo, ………………………………... ……………………………………. 
Sted/dato  Sted/dato 

 
………………………………………. ……………………………………. 
Sign.  Sign. 

 

 
 
………………………………………. ……………………………………. 
Graphisoft Norge / Arktis AS  Firma 
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