Kjøpsbetingelser: Lisens for e-læring innen Grønn Eiendomsdrift
1.

Partene:

Selger er Grønn Byggallianse, Kristian Augusts Gate 13, 0164 Oslo, organisasjonsnummer: 987297689 med e-post
gronn.eiendomsdrift@byggalliansen.no og refereres heretter til som selger. Kjøper er den aktøren som foretar
bestillingen fra nettsiden. Bruker er den som registreres til å benytte seg av e-læringslisensen.
2.

Beskrivelse av tjenesten som selges:

E-læringen innen Grønn Eiendomsdrift sin opplæringspakke består av totalt seks temaer inndelt i åtte moduler,
hvorav to av dem er i ventilasjon (del 1 og 2). Modulene vil gi driftere en innføring i viktige aspekter ved
bærekraftig drift av bygninger. Modulene i e-læringen er:
1) Varmeanlegg
2) Miljøledelse
3) Miljøoppfølgingssystem
4) SD-anlegg
5) Ventilasjon, del 1
6) Ventilasjon, del 2
7) Inneklima
8) Energieffektiv lys og belysning
Hver modul er beregnet til å kunne gjennomgås på ca. 1 time, og inkluderer oppgaver som tester kunnskapen som
er gjennomgått. Man kjøper tilgang til de modulene som til enhver tid er e-læringspakken for grønn eiendomsdrift.
Etter hvert som nye moduler blir lagt til, vil lisenshaver få tilgang til disse innenfor abonnementsperioden.
Kjøpsvilkårene oppdateres med nye moduler etter hvert som disse gjøres tilgjengelige i LMS’et.
På bedriftsnivå (hos kunde) kan Grønn Byggallianse gi en bruker administratorrettigheter. Administrator vil få
tilgang til statistikk og informasjon om bedriftens lisenser. For bedrifter som har kjøpt flere enn 100 lisenser vil de
selv få tilgang til statistikken, samt selv kunne opprette et avtalt antall brukere. Vi kan ved avtale sende
anonymisert statistikk på hvordan bedriftens lisenser ligger an med hensyn til gjennomføring av e-læringsplakken.
3.

Pris

En lisens til e-læringspakken for grønn eiendomsdrift koster 1000,- NOK (eks. MVA) for medlemmer i Grønn
Byggallianse og 2900,- NOK (eks. MVA) for ikke-medlemmer. Kjøp betales ved faktura, med 20 dagers
betalingsfrist.
Etter ett år har kjøper mulighet til å forlenge lisenstilgangen for ytterligere ett år av gangen for 1000,- NOK (eks.
MVA) ved å sende e-post og til gronn.eiendomsdrift@byggalliansen.no og å be om at lisenstilgangen forlenges.
Forlenges ikke lisensen slettes brukeren fra LMS’et. Ved kjøp av et større antall lisenser kan det gis
kvantumsrabatt. Ta kontakt via gronn.eiendomsdrift@byggalliansen.no for nærmere avtale om dette.
Grønn Byggallianse tar forbehold om prisendringer.
4.

Kjøp, oppsett av kontoer og betaling:

Ved innsending av skjema for kjøp av e-læringspakken for grønn eiendomsdrift må kjøper krysse av for å ha lest
igjennom og godkjent våre kjøpsbetingelser og personvernvilkår. Selger vil da opprette en bruker, informere kjøper
om hvilken kvartalsdato lisensen utløper og sende påloggingsinformasjon direkte til brukeren. Lisensen knyttes til
en e-post adresse og er personlig, dvs. den kan ikke overføres til en annen bruker i løpet av avtaleperioden. Ved
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kjøp av 10 lisenser eller mer mottar kjøper et Excel skjema som må fylles ut av kjøper med opplysninger om
brukerne lisensene skal knyttes til. Når selger mottar dette skjemaet vil selger opprette brukerne, informere
kjøperen om hvilken kvartalsdato lisensen utløper, og sende påloggingsinformasjon til brukeren. Brukerne av elæringen må lese og huke av for å ha lest personvernvilkårene før de logger seg på. Etter at informasjon om
pålogging er sendt til brukerne vil faktura opprettes.
5.

Avtaletid:

Kjøp av lisens gir tilgang til e-læringen i ett år, gjeldene fra nærmeste kvartalsdato (15. mars, 15. juni, 15.
september og 15. desember).
Etter ett år vil brukerne deaktiveres, med mindre avtalen forlenges i henhold til fremgangsmåte og pris beskrevet i
punkt 3. Når en bruker har vært deaktivert i 8 uker vil informasjonen knyttet til brukeren i LMS’et slettes.
Avtalen er bindende for kjøper i avtaleperioden.
Avtalen kan fravikes hvis det skjer hendelser utenfor Grønn Byggallianse sin kontroll (force majeure).
6.

Personopplysninger:

Ved kjøp godkjenner kjøper lagring av personopplysninger som er nødvendige i forbindelse med salget. Bruker av
e-læringslisensen må huke av for dette før førstegangs innlogging i programmet. For å lese fullstendig
personvernerklæring trykk her.
7.

Eierskap:

Brukerne av e-læringen har ikke lov til å videre distribuere materialet.
8.

Tekniske krav:

For bruk av e-læringen anbefales nettlesere: Internet Explorer 10 eller senere, Firefox 50 eller senere, Google
Chrome 50 eller senere, Safari 9.0 eller senere.

