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Bruksvilkår 

Begreper 

FINN.no AS (Leverandør) 

Application Programming Interface (API) 

Tilgang til API (Tjeneste) 

Bruker av API (Klient) * 

* = Klienten kan være kunden selv eller eventuell tredjepart som agerer på vegne av kunden for 
å benytte Tjenesten 

Beskrivelse av Tjenesten 

API'et gjør det mulig for kient å søke i og hente frem annonsedata som kunden innehar eierskap, 
eiendomsrett eller forvaltningsrett til. 

Klienten får tilgang i form av en digital tilgangsnøkkel etter avtaleinngåelse med leverandør.  

Bruk av Tjenesten 

Klienten står fritt til å benytte dataene som er tilgjengelige med tilgangsnøkkelen med følgende 
forpliktelser og begrensninger: 

Forpliktelser og begrensninger 

Klienten har ikke anledning til å 

 Bruke dataene sammen med ulovlig eller støtende (bl.a. rasistisk eller pornografisk) 
innhold 

 Videreformidle dataene fra API'et i egen tjenste, f.eks. gjennom eget API, uten 
Leverandørens forutgående skriftlige samtykke 

 Samle inn personinformasjon fra brukere gjennom sin integrasjon med Leverandør 
 Utsette Tjenesten for urimelig stor trafikk* 

* = Som oftes vil dette være at Klienten kommer i skade for å lage logikk i sin applikasjon som 
kaller APIet oftere enn tilsiktet. Hvis Klientapplikasjonen likevel er laget på en slik måte at 
urimelig stor trafikk avstedkommer, vil Klienten måtte akseptere å gjøre endringer for å rette opp i 
dette. 

Kunde og tredjepart 

Den digitale tilgangsnøkkelen kan ikke leies, selges eller på annet vis videreformidles med 
mindre kunden har en avtale med tredjepartsleverandør for å benytte Tjenesten. Aktuelle 
tredjepart må i så fall akseptere bruksvilkårene beskrevet her. 

En kunde som benytter tredjepart for bruk av Tjenesten er selv ansvarlig for at tredjepart benytter 
Tjenesten i henhold til denne avtalen. 
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Kunder skal underrette Leverandør om eventuell(e) tredjepart(er) som benytter Tjenesten på sine 
vegne. 

Leverandør 

Leverandør forbeholder seg retten til å 

 Endre API'et 
 Terminere tilgang ved mislighold 
 Terminere tilgang ved bruk som Leverandør anser er ufordelaktig eller til skade for seg 

Oppetid og tilgjengelighet 

Leverandør benytter API'et i Tjenesten til egne applikasjoner og tilbyr tilsvarende oppetid og 
tilgjengelighet til Klient som til seg selv. Utover dette gis ingen garantier i dette henseende. 

Ansvar 

Leverandør frasier seg ethvert ansvar for eventuell økonomisk eller annen skade Klient måtte 
pådra seg som resultat av bruk av Tjenesten. Klienten er forpliktet til å holde FINN skadesløs for 
ethvert krav fra tredjeperson som angår Tjenesten eller dataene som formidles via API’et.  

 


