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Avtale om Kontraktsrabatt for Jara ADSL, Jara SHDSL og Jara VDSL

1

Innledning

Denne Avtalen regulerer vilkårene for levering av Jara ADSL, Jara SHDSL og Jara
VDSL (heretter samlet sett benevnt som Tjenestene) fra Telenor til Kunden.
Avtalen tilbys kunder med månedlig omsetning på månedlig leieomsetning på
416.667,-beregnet før Kontraktsrabatt. Denne Avtalen er gjeldende fra
inngåelse og har ikke tilbakevirkende kraft.
Kontraktsrabatten beregnes per kunde (per kundeidentifikasjonsnummer – KID).
Alle beløp angitt i Avtalen er eks. mva.
Avtalen gjelder f.o.m. den 1.ste i den påfølgende måned etter avtaleinngåelse,
eller f.o.m. den 1.ste i en senere måned hvis det er avtalt.

2

Avtaleforholdet

Avtalen mellom Telenor og Kunden om levering av Tjenestene består av:
Denne Avtalen med eventuelle endringsbilag
Avtale om videresalg av Jara Bredbåndsaksess med tilhørende Bilag og Vedlegg
Telenors til enhver tid gjeldende prislister med oversikt over priser for
Tjenestene (”Prislisten”)
Telenors til enhver tid gjeldende produktblad/tjenestespesifikasjoner for
Tjenestene
Dersom avtaledokumentene strider mot hverandre, skal dokumentene ha
prioritet i ovennevnte rekkefølge.
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Priser

4

Kontraktsrabatt

4.1

Kontraktsrabatten

Prisene for Tjenestene fremgår av Telenors til enhver tid gjeldende Prislister.

I avtaleperioden innrømmes kunden en kontraktsrabatt på Rabatterte Tjenester.
Kontraktsrabatten erstatter eventuelt andre særskilte rabatter som tidligere er
gitt Kunden for kjøp av Tjenester. Eventuelle nye rabattordninger som tilbys av
Telenor i markedet etter inngåelsen av denne avtalen ved kjøp av Tjenester kan
ikke uten etter samtykke fra Telenor gjøres gjeldende av Kunden ved kjøp av
Tjenester i tillegg til Kontraktsrabatten.

4.2

Rabatterte Tjenester

Det gis Kontraktsrabatt kun på priser (punkt 3) for månedlig leieomsetning
(”Rabatterte Tjenester”), og ikke på etableringspriser eller øvrige priser.
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4.3

Kontraktsrabattens størrelse

Kontraktsrabatten beregnes ihht tabellen nedenfor.
Rabattstruktur:
Kontraktsrabatt oppnås ved en månedlig leieomsetning på kr 416.667,-.
Omsetning (før Kontraktsrabatt) Rabattsats
av Rabatterte Tjenester i NOK
per måned
0 – 833.333,833.333,- – 4.166.667,4.166.667,- – 8.333.333,>8.333.333,-

Effektiv rabatt*
* Effektiv rabatt
beregnet ut fra høyeste
omsetning innenfor
hvert intervall

21,0 %
23,0 %
25,0 %
29,0%

21,0
22,6
23,8
26,4

%
%
%
%

Hver rabattsats gjelder kun for beløpet i tilhørende omsetningsintervall. For
eksempel anvendes rabattsatsen på 21% for beløpet inntil NOK 833.333,-,
mens rabattsatsen på 23% kun gjelder for beløpet mellom NOK 833.333,- og
NOK 4.166.667.-.

4.4

Endring av Rabattsatsene og/eller Prislisten

Telenor kan endre Rabattsatsene med minimum 2 måneders varsel.

4.5

Beregning av Kontraktsrabatt

Kontraktsrabatten for aktuell måned beregnes med bakgrunn i forrige måneds
rabatterbar omsetning, i henhold til rabattsatsene i kapittel 4.3.

5

Prognoser

6

Bestillingsrutiner

7

Ikrafttredelse, varighet, endringer og opphør

7.1

Denne Avtalen trer i kraft fra underskrivelsesdato og løper inntil en av
partene sier opp avtalen.

7.2

Hver av partene kan si opp Avtalen med 2 måneders varsel.

7.3

Partene har rett til å heve Avtalen dersom:

Kunden skal minimum hver 3. måned levere 12 måneders prognoser på
forventet volumutvikling fordelt på produkter og geografiske områder til Telenor.
Prognosene behandles av Telenor som konfidensiell informasjon.

Kunden skal bestille Tjenestene på den måten Telenor spesifiserer.

a) den annen part vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen;
eller
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b) den annen part innstiller sine betalinger, blir insolvent, innleder
gjeldsforhandlinger eller går konkurs.
7.4

Telenor har rett til å endre prisene, Prislisten, Standardvilkårene,
Produktbladene og andre vilkår for Tjenestene.

7.5

Kunden kan ikke overdra Avtalen.

7.6

Dersom Kundens kjøp (før Kontraktsrabatt) av Rabatterte Tjenester fra
Telenor i en måned er lavere enn kr 466.667,- (ref pkt 1) kan Partene
gjensidig si opp Avtalen med 2 måneders varsel.

7.7

Telenor kan før Kontraktsrabatt innrømmes, og også på et hvert senere
tidspunkt og så lenge denne avtale løper, kreve at kunden stiller
tilfredsstillende sikkerhet overfor Telenor for løpende betaling.
Sikkerheten skal stilles for et beløp tilsvarende Telenors forventede
bruttoinntekter fra levering av Tjenester til Kunden under denne Avtalen i
en gjennomsnittelig 3 måneders periode.

8

Lovvalg og tvisteløsning

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvister under denne Avtale skal avgjøres ved de
ordinære domstoler, med Asker og Bærum Tingrett som vedtatt verneting.

***
Vedlegg nr
0
1
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