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ÞJÓNUSTUSKILMÁLAR NORTHLAYER

0 - Þjónustuaðili

Nafn fyrirtækis: Northlayer ehf.

Kennitala: 660722-1140

Skráð heimilisfang: Ægisíða 62, 107 Reykjavík.

Önnur skrifstofuaðstaða: Grandagarður 16, 101 Reykjavík.

Póstfang: info@northlayer.is

Varnarþing: Héraðsdómur Reykjavíkur við Lækjargötu

1 - Gildandi Lög

Þessi þjónustusamningur og tengdir skilmálar, þar og með persónuverndarstefna og

samningur varðandi viðunandi notkun á þjónustu, eru hefjaðir í lögsögu Íslenska

lýðveldisins. Hver og einn aðili sem á varðar í þeim skilmálum er því skuldbindur

Íslenskum lögum og reglugerðum innan allra samskipta við Northlayer og viðeigandi

þjónustur.

Í ástandi, uppákomu og eða ósá� milli Northlayer og annars aðila, fyrirtækis eða

stofnunar í einkamáli, þar sem um lögsókn og eða hefjun máls er að ræða skal sagt

lögmál aðeins vera haldið í varnarþingi Northlayer ehf þ.e. Héraðsdómur Reykjavíkur við

Lækjargötu. (Samkvæmt 33. gr. 1. mgr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála)
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2 - Skilgreiningar

Í samningi þessum er farið yfir mörg hugtök sem best er að skilgreina hvert fyrir sig.

Eftirfarandi eru skilgreiningar hugtaka og atriða, sem notuð eru með stórum staf í byrjun

orðs, og eru skilgreind hér í karlkyni eða kvenkyni eða hvorugkyni (e.o. sést í orðaskrám)

og eintölu í nefnifalli:

2.0 “Northlayer” : Fyrirtækið Northlayer ehf e.o. fæst í kafla 0.

2.1 “Sýndarþjónn” (VPS, Virtual Private Server) : Sýndarþjónn er sú eining af heilum eða

hluta netþjóns þ.e.a.s tölvukerfi sem er fengin í ‘sýnd’ þ.e. eftir skiptingu í aleingagraða

hluta með skilgreindu örgjörvaafli, magn á vinnsluminni, ne�engingu og bandbreidd,

diskaplássi og osvfr.

Á Sýndarþjóni fær viðskiptavinurinn fullaðgang “root access” í sýndarumhverfið si� og

stórnar því öllu sem kemur að og af því umhverfi innan sýndarþjónsins og þeim

þjónustum og forritum sem á honum eru hýst.

2.2 “Járn” (Bare Metal, Fully Dedicated Servers):  Járn er heill, algjörlega einangraður

netþjónn, aðgengilegur aðeins í gegnum netþjónustur Northlayer, kerfi e.o. SecureShell

og kerfi sem viðskiptavinurinn sjálfur hefur hlaðið á þjóninn.

Járn gefur til kynna að viðskiptavinurinn e.o. í Sýndarþjóni stjórni öllu því sem kemur að

og af umhverfinu innan netþjónsins og þeim þjónustum og forritum sem á honum eru

hýst. Járn þjónusta heimilar ekki né túlkar ekki eign eða ré� viðskiptavinsins á

raunverulega tölvukassanum.

2.3 “Búnaðshýsing” (Colo, Colocation) : Búnaðshýsing er útleiga á plássi í rekka þ.e.

tölvuskáp, eða heilum, hálfum og kvartersskápum þar sem Northlayer sér aðeins um

veitingu rýmis, rafmagns í búnaðinn, kælingar utan í búnaðinn, og ef á við þ.e.a.s ef

beðið er um: uppsetningu og röðun búnaðssins í skápana, ne�engingu í búnaðinn,

netvarnir (DDoS Mitigation) og umsjón með innkerfum í búnaðinum.

Búnaður sendur í búnaðshýsingu Northlayer er víst eiga og ábyrgð viðskiptsins (eða

annara aðila ef tekið er fram). Eigin aðgangur að búnaði er ekki tryggður né lofaður
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nema ef um eigin samkomulag viðskiptavins, Northlayers og gaganvernsveitanda er að

ræða.

2.4 “Vef- og forritshýsing” (Web Hosting, Shared Hosting, Application Hosting) : Vef- og

forritshýsing er yfirheiti um þær vörur og þjónustur sem á varðar hýsingu vefsíðu eða

forrits ekki með Járni, Sýndarþjóni og eða Búnaðshýsingu heldur í sér umhverfi á

þjónustusíðum og miðlum Northlayer sem aðeins er einkað þessum viðeigandi vörum og

þjónustum.

2.5. “Vefstofa” : Vefstofan er deild Northlayer sem sér um þjónustun vefhönnunar,

ve�orritunar og annara forritunarverkefna.

Ef óvíst er um túlkun hugtaks eða skilgreinginar má hafa samband við

legal@northlayer.is og eða skoða vefsíðu Northlayer á Northlayer.is. Ef á við fæst

sty�ing og Ensk þýðing skilgreinda hugtaka í sviga.

3 - Skilyrði til kaupa og notkunar

Áður en hægt er að kaupa, leigja eða nota þjónustu eða vöru frá Northlayer eru nokkur

skilyrði sem áætlaður viðskiptavinur þarf að fylla. Þessi skilyrðu eru, en eru þó ekki

takmörkuð af:

3.0 Viðskiptavinurinn (ef einstaklingur) sé 18 ára að aldri eða hafi skýrt leyfi

forráðamanns til þess að hefja og stunda viðskipti með Northlayer.

3.1 Viðskiptavininum sé óheimilt að nota og kaupa þjónustur og vörur Northlayer vegna

neinna lögbanna eða heimilaðra úrskurða annara Íslenskra ríkisstofnanna.

3.2 Viðskiptavinurinn hefur ekki á� annan reikning hjá eða viðskipti við Northlayer sem

leiddi til neyddar bro�farar frá viðskiptum úr valdi Northlayer, þ.e. bönnun.
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4 - Kaupsamningur

Hér fyrir neðan er farið yfir kaup á nafngreindum þjónustum og vörum, sem skilgreindar

voru í kafla 2, og því sem kemur að kaupunum e.o. tíma gjalddaga, eindaga, endurnýjun

og endurgreiðslu.

4.0 Kaup á Járni, Vef- og forritshýsingu, Sýndarþjónum og Búnaðshýsingu er

mánaðarleg útleiga.

4.0.0 Áður en þjónustan eða varan er veidd þarf viðskiptavinurinn að gefa fram

greiðslumáta eða nota þá greiðslumáta sem boðnir eru fram á greiðslukerfi Northlayer.

4.0.1 Eftir veitingu þjónustu eða vöru í þessum flokki er rukkun (krafa) í fylgd með reikning

send á viðeigandi greiðslumáta og hefur viðskiptavinurinn allt að fjórtán (14) daga

(Fjórtándi dagur er eindagi) til þess að greiða hana án drá�arvaxta og innheimtugjalda.

4.0.2 Með val á ákveðnum greiðslumátum er Northlayer heimilað leyfi til að leggja

kostnað rukkunar og greiðslu til viðskiptavinarins.

4.0.3 Kaup á þjónustu eða vöru í þessum flokki er oftast ska�skyld virðisaukaska�i nema

undir sérstökum hæ�i. Virðisaukaska�ur er lagður ofan á auglýst verð, það er þó líka

ávallt gefið til kynna hvort hann sé innifalinn eða ekki.

4.1 Endurnýjun á Járni, Vef- og forritshýsingu, Sýndarþjónum og Búnaðshýsingu:

4.1.0 Endurnýjun er gerð sjálfkrafa og þarf viðskiptavinurinn að vera í sambandi

fyrirfram eða innan fjórtán (14) daga eftir dagsetningu endurnýjunar til þess að

endurnýjunin fari ekki í gegn.

4.1.1 Ef einhver greiðsla var gerð fyrir endurnýjun sem búið var að leggja niður innan

þessara 14 daga verður hún endurgreidd.

4.1.2 Gjald endurnýjunar fylgir sama ferli og í kafla 4 undirlið 0.

4.2 Kaup á þjónustu úr Vefstofu og annarar ráðgjafar- eða þróunnaraðstoðar.
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4.2.0 Kaup á þjónustu sem ekkert varðar hýsingar fylgir skilmálum sem Northlayer og

viðskiptavinurinn hafa komist að í eigin máli en almennar reglur eru að ef um tímakaup er

að ræða er lagt fram tímaáætlun nema annars vegar tilgrein. Fyrir föst gjöld er grei�

helmingur fyrirfram og seinni helmingur eftir á. Mánaðarleg gjöld fylgja sömu reglum og

sést í kafla 4 undirliðum 1 og 2.

4.3. Endurgreiðslur

4.3.0 Endurgreiðslur fást aðeins við kaup og endurnýjun þjónusta og vara í flokki hýsinga.

4.3.1 Endurgreiðslur á flokki hýsinga fást aðeins innan við fjórtán (14) aga frá gjalddaga.

5 - Ábyrg notkun og ábyrgð viðskiptavinsins

Samningur varðandi viðeigandi notkun á þjónustu Northlayer finnst hér:

h�ps://northlayer.is/legal-centre/acceptable-use

Hver og einn viðskiptavinur á viðeigandi þjónustu eða vöru er skyldur þeim samningi.

6 - Persónuvernd

Northlayer er fyrirtæki sem stendur eindregið með persónuvernd og örrigi fólks og

fyrirtækja á internetinu og í almennu lífi. Persónuverndarstefna Northlayer finnst hér:

h�ps://northlayer.is/legal-centre/privacy-policy

Northlayer ehf er aðeins skylt þessari stefnu, en þó er go� fyrir viðskiptavininn að vita

um ré�indi sín og framkvæmdir fyrirtækisins í persónuvernd.

7 - Gæði þjónustu (þjónustustig)

Mikilvægi gæða þjónustu er ítrekað innan starfa Northlayer að hæsta leiti. Hver og einn

viðskiptavinur í hýsingum hefur fjöldan af ré�um til gæðastigs þjónustu sinnar

samkvæmt þjónustustigssamningi Northlayer sem fæst hér:
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h�ps://northlayer.is/legal-centre/service-level

8 - Svipting viðskiptasambands

Bæði viðskiptavinurinn og þjónustuaðilinn eiga þann ré� til að svipta

viðskiptasambandinu samstundis nema tilgreint sé í öðrum yfirverkandi samningi.

Við ítrekuð brot viðskiptavinsins á samningum við Northlayer er þjónustuaðilin heimilaður

til þess að svipta viðskiptavinum ré� til samstarfs við sig til eilífðar.

9 - Samþykkt á viðeigandi samningum

Við stofnun viðskiptasambands við Northlayer þ.e. kaup á þjónustu eða vöru (þó hún sé

frí), áskrift eða innskráning reiknings á þjónustukerfi og miðla Northlayer, er

viðskiptavinurinn og eða notandinn skyldur þessum samningum með fullri samþykkt.

(Samkvæmt 12. gr. laga nr. 16/2016 um neytendasamninga)

8.0 Áður en sambandið hefst er tilgreint á viðeigandi stöðum um þá gildandi samninga í

sambandinu og beðið sérstaklega um samþykkt þeirra.

10 - Breyting á viðeigandi samningum

Þessum þjónustuskilmálum, persónuverndarstefnu, þjónustustigssamningi og samningi

um viðeigandi notkun á þjónustu, má Northlayer breyta hvenær sem er en skal ávallt

gefa út yfirlýsingu breytinganna til viðskiptavina degi fyrirfram ef hægt er.
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