BETINGELSER OG VILKÅR
Interiørfoto AS - Bildearkiv

Dette er betingelser og vilkår for bruk av bilder
fra Interiørfoto AS sitt bildearkiv
(interiorfoto.no/arkiv)
LISENSAVTALER:
Standard lisens:
Alle bildefiler fra Interiørfoto AS sitt bildearkiv
kan kjøpes/brukes i henhold til vår standard
lisens. Betaling av bildekjøp ved standard
lisens gjennomføres via PayPal.
Nedlastingslink til bildefilene sendes via epost umiddelbart etter gjennomført betaling.
Bildene gjøres også tilgjengelig via din
brukerkonto umiddelbart etter betaling.
Utvidet lisens (rabatt):
Utvidet lisens gir fri tilgang til bildearkivet og
100% rabatt på alle kjøp. Betalingsløsning via
PayPal vil ikke bli aktivert ved nedlasting for
brukere med utvidet lisens. Alle våre kunder
med signert samarbeidsavtale gis tilgang til
utvidet lisens. For å oppgradere din
brukerlisens, ta kontakt med
post@interiorfoto.no etter at du har registrert
din bruker.
BRUK AV BILDER FRA BILDEARKIVET:
Alle bilder fra bildearkivet kan brukes fritt
utover de begrensninger som er angitt i våre
betingelser og vilkår.
Ingen tidsbegrensning:
Det er ingen tidsbegrensning for bruk av
bildene etter kjøp/nedlasting.

Ingen eksklusivitet:
Vi gir ingen eksklusivitet på bilder fra
bildearkivet. Interiørfoto AS kan selge eller gi
tilgang til de samme bildene til flere kunder.
Fri bruk:
Bildene kan etter kjøp brukes et fritt antall
ganger og i alle ulike medier.
Personlig lisens:
Rettighetene til bruk av bilder fra Interiørfoto
AS sitt bildearkiv er personlig og tilknyttet
hver enkelt bruker . Videresalg, oversendelse
av bilder til tredjepart eller eksemplarframstilling utover brukerlisensen er ikke
tillatt.
Videresending av bildefiler fra bildearkivet til
andre kan skje med følgende unntak:
1)

2)

Dersom du kjøper bildene på
vegne av en arbeidsgiver eller
kunde, gis arbeidsgiver og/eller
kunde tilgang til å bruke bildene.
All bruk av bildene skal imidlertid
skje i henhold til våre vilkår og
betingelser.
Du kan gi underleverandører
tilgang til å bruke bildene i
sammenheng med prosjekter
relatert til deg som bruker.
Underleverandører kan ikke bruke
bildemateriellet i andre
sammenhenger.

Begrensninger ved bruk av bildene:
Bildene kan ikke brukes i pornografisk,
ærekrenkende eller andre ulovlige
sammenhenger.

Brukere med utvidet lisens kan ikke benytte
bilder fra bildearkivet på eiendommer hvor
andre leverandører enn Interiørfoto AS har
stått for leveransen.
Bruk av vannmerkede bilder:
Det er tillatt å bruke vannmerkede bilder
gratis kun for testing og eksempelbruk.
Vannmerkede bilder kan ikke brukes i
sluttprodukter eller annet publisert materiale.
KREDITERING:
Bilder brukt i redaksjonelle sammenheng skal
krediteres/merkes med Foto: Interiørfoto AS.
EIENDOMSRETT:
Interiørfoto har full eiendoms- og bruksrett til
bildefilene. Kunden har full bruksrett til
bildefilene med de begrensninger som ligger i
disse betingelser. Åndsverkloven beskytter
oversendt materiale mot tredjeparts
utnyttelse.
BRUKERKONTOER
Du er ansvarlig for all aktivitet på din
brukerkonto og sørge for vedlikehold av
sikkerheten rundt passord og brukernavn.
Ved uautorisert bruk eller brudd på
brukersikkerheten skal Interiørfoto AS varsles
umiddelbart. Interiørfoto AS forbeholder seg
retten til å stenge brukerkontoer ved brudd
på betingelser og vilkår.
REFUNDERING VED KJØP:
Refundering av kjøp kan skje innen 14 dager
etter bestillingsdato, såfremt bildene ikke er
tatt i bruk i noen sammenheng.
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