
1 Definisjoner
Avtalen Det avtaledokument som er inngått mellom Partene som 

er benevnt ”Kontrakt”, ”Standard vilkår for produkter på 
www.1881.no” samt ”Avtalevilkår Video på www.1881.no”.

Avtalevilkår  Dette dokument, som beskriver vilkår Video på www.1881.
no samt ”Standard vilkår for produkter på www.1881.no”. 
Med mindre annet er spesifisert, gjelder også ”Standard 
vilkår for produkter på www.1881.no” ved kjøp av produktet 
Video.

Kunden Det selskap som fremgår av det dokument som er benevnt 
”Kontrakt”

Kundeinformasjon Den informasjon som er inntatt i Kontrakten og som på for-
skjellige måter fremvises på www.1881.no. Kundeinforma-
sjon kan være bilder, film, grafiske elementer, nettadresser, 
telefonnummer, adresse eller firmanavn.

Leverandøren Digitale Medier 1881 AS.
Spotzer Digitale Medier 1881 AS benytter en underleverandør for 

selve produksjonen av Video. Selskapet Spotzer Media 
Group BV (”Spotzer”) brukes til dette formål.

Part/Partene Digitale Medier 1881 AS, Kunden, Spotzer eller alle tre 
avhengig av konteksten begrepet benyttes i.

Tjenesten Den eller de produkter som fremgår av Kontrakten og som 
er nærmere beskrevet under avsnittet ”Beskrivelse av 
Produktet/Tjenesten”.

2 Introduksjon
Gjennom Digitale Medier 1881 AS (”Leverandøren”) har Kunden anskaffet 
en lisens for å kunne benytte en video (”Video”) som er produsert basert på 
fotografier av Kundens virksomhet (”Bildecollage med tale”) eller gjennom et 
opptak på Kundens adresse eller annen lokasjon avtalt med Kunden  (”Film-
opptak”). Lisensen er gitt av Spotzer Media Group BV (”Spotzer”) og styres av 
disse avtalevilkårene.

3 Lisensen
Kunden har rett til å benytte Videoen i hvilket som helst geografisk område 
under perioden Kunden har kjøpt og avtalt å betale Leverandøren. Lisensen gir 
Kunden kun rett til å benytte Videoen for kommersielle markedsføringsformål, 
men Leverandøren kan nekte Kunden å benytte Videoen hos konkurrenter av 
Leverandøren. Kunden har ikke lov til å overføre, tildele eller underlisensiere 
Videoen, eller benytte elementer fra Videoen på noen som helst annen måte. 
Lisensen innbefatter ikke mulighet til å benytte Videoen i ”push” reklameaktivi-
teter i høyvolum da dette setter økte krav til ytelse på streaming. 

4 Kundens eget innhold
Kunden skal forbli eieren av logoer, bilder, videoer, uttrykk, stemmekunst 
og annet materiell (heretter oppsummert som ”Kundens eget innhold”) gitt 
til Spotzer i sammenheng med produksjonen av Kundens Video. Kunden gir 
samtidig Spotzer en verdensomspennende, evigvarende, vederlagsfri og un-
derlisensierbar lisens for bruk i forbindelse med produksjon av Kundens Video, 
Kundens eget innhold og hvilket som helst fotografi, bilde, film og taleopptak 
av Kundens fasiliteter, eiendom, produkter, ansatte, agenter og klienter som vil 
medvirke i forbindelse med produksjon av Kundens Video.

5 Intellektuelle Eiendomsrettigheter
Med unntak av Kundens eget innhold, vil alle opphavsrettslige og andre intel-
lektuelle eiendomsrettigheter i og visualisert gjennom Kundens Video forbli 
Spotzer sin eksklusive eiendom. Ingen intellektuelle eiendomsrettigheter i 
Videoen vil bli overført til Kunden, utover rettigheten til å benytte og vise frem 
den tilpassede Videoen. Med unntak av Kundens eget innhold, skal Spotzer eie 
de eksklusive rettighetene fra hele og fra hvilken som helst del av Videoen.

6 Eksklusive rettigheter
Spotzer vil aldri gi øvrige parter rettighet til å benytte Kundens Video i noe 
geografisk område eller i noen annen tidsperiode. Uansett eksklusiviteten 
av lisensen, har Kunden ikke eksklusive rettigheter til å benytte hvert enkelt 
”Spotzer element” (som definert nedenfor) i Videoen. ”Spotzer elementer” be-
tyr alle unike slagord, konsept, skript og alle uavhengige opphavsrettsbeskyt-
tede elementer (som et fotografi, bilde, video, stemmekunst, logo utseende og 
musikk) som er levert av Spotzer i forbindelse med produksjonen av Kundens 
Video.

7 Bekreftelser og garantier
Kunden bekrefter og garanterer at: (i) han har alle nødvendige tillatelser på-
krevd for å kringkaste og distribuere Kundens eget innhold samt dokumenter-
bar sannsynliggjøring for alle krav som måtte oppstå, (ii) Kundens eget innhold 
er sannferdig, ikke feilaktig eller misvisende, ikke plagiat, ikke ærekrenkende 
eller til skade for annen part, (iii) Kundens bruk av Videoen vil ikke krenke 
rettighetene til privatvernet av noen tredjepart eller på annen måte krenke 
eller bryte rettighetene eller eiendomsrettighetene til noen tredjepart, og (v) 
Kunden vil ikke benytte Videoen eller noen del av Videoen unntatt som tillatt 
herved. 

8 Ansvarsfraskrivelse og begrenset ansvar
Leverandøren, samt Spotzer og dets datterselskaper og respektive ledere, 
agenter, partnere, direktører, styremedlemmer, aksjonærer, ansatte og 
leverandører fraskriver seg alle garantier av noe slag knyttet til Videoene. 
Under ingen omstendigheter vil Leverandøren samt Spotzer og dets dattersel-
skaper og respektive ledere, agenter, partnere, direktører, styremedlemmer, 
aksjonærer, ansatte og leverandører være ansvarlig ovenfor Kunden eller noen 
tredjepart for indirekte, påfølgende, konsekvensrelaterte, tilfeldige, ulykkesre-
laterte, spesielle eller straffemessige skader. Eventuelle skader vil alltid være 
begrenset til det beløpet som har vært betalt for lisensen eller tjenesten som 
danner grunnlag for slikt ansvar.

9 Skadesløsholdelse
Kunden samtykker i å sikre og holde Leverandøren samt Spotzer og dets 
datterselskaper og respektive tjenestemenn, agenter, partnere, direktører, 
styremedlemmer, leverandører og ansatte fritatt/unntatt fra og mot eventuelle 
tap, skader, ansvar, krav, erstatning, søksmål, utgifter, herunder rimelige advo-
kathonorarer som en part kan pådra seg som følge av eller i forbindelse med: (i) 
Innhold eller modifikasjon, visning og bruk av Video, (ii) Krav om at produktene 
eller tjenestene er defekte, krenkende, skadelige eller krenker rettighetene til 
en tredjepart og (iii) Krav betinget av Kundens brudd på disse generelle avtale-
vilkårene og betingelsene.

10 Diverse
Disse generelle avtalevilkårene og betingelsene vil bli tolket og tolkes i sam-
svar med lovverket i Norge uten hensyn til motstridende lovregler.

11 Beskrivelse av produktet/tjenesten, pris og fakturering
Leverandøren tilbyr to hovedprodukter innenfor Video:

1. Bildecollage med tale
2.  Filmopptak

Varighet, korrektur og materiell:
• Varighet: Inntil 1 (ett) år fra startdatoen til pakkevaren på 1881.no som 

Kunden må ha ved anskaffelse av produktet Video
• 1 korrektur før publisering

Kunden er ansvarlig for å levere inn alt materiell innen avtalte frister etter 
henvendelse fra Spotzer samt bistå Spotzer i at produksjonen kan utføres i 
løpet av kortest mulig tid etter at Kunden har signert kontrakt for anskaffelse 
av Video. Hvis ikke Kunden innen rimelig tid og etter henvendelse fra Spotzer 
leverer materiell innen angitte tidsfrister, står Leverandøren og Spotzer fritt til 
å utarbeide en Video for kunden basert på generelt materiell Spotzer allerede 
besitter eller hente fra Kundens egen hjemmeside. Avtalens sluttdato blir ikke 
forlenget av at Kunden er sen med å levere materiell, da sluttdato for Video er 
identisk med sluttdatoen på det øvrige pakkeengasjementet Kunden har hos 
Leverandøren. Digitale Medier 1881 drifter løsningen på vegne av Kunde i inntil 1 
(ett) år, Kunden får altså en lenke av Leverandøren og ikke den fysiske videoen.

Video faktureres samtidig med Kundens øvrige engasjement på 1881.no uav-
hengig om den er produksjonssatt eller ikke.

Hvis Kunden velger å ikke fornye Videolisensen ved avtalens utløp, vil Videoen 
fjernes og ikke lenger være tilgjengelig for Kunden eller sluttbruker.

For å kunne oppnå en enkel, regelmessig og rask kontakt med Kunden, er 
det et krav at Kunden kan kontaktes på en gyldig e-post adresse tilhørende 
kontaktperson.

Filmopptak skjer kun på hverdager, og i tidsrommet 09.00-18.00. Kunden må 
avtale opptakstidspunkt basert på avtaleboken til Spotzer.

Eventuelle tilleggskostnader
Pris- og produktinformasjon for Video finnes på http://1881.appliss.no/ Even-
tuelle ekstrakostnader som inntreffer etter at opprinnelig kontrakt har blitt 
signert, vil bli tilleggsfakturert basert på satsene skissert på den ovennevnte 
nettsiden.

Reisekostnader ved filmopptak. Leverandøren har som del av produktet/
tjenesten definert en rekke steder/byer i Norge hvor det ikke tilkommer reise-
kostnader ved filmopptak. Ved filmopptak utover 30 km kjørelengde regnet 
fra sentrum av disse stedene, basert på Google Maps, vil det tilkomme et 
reisekostnadsgebyr ihht den til enhver tid gjeldende prisliste. 

Utsettelse av tidspunkt for filmopptak. Ved utsettelse av allerede avtalt 
tidspunkt for filmopptak, vil det tilkomme ekstra gebyr hvis utsettelsen skjer 
innenfor 48 timer av avtalt opptakstidspunkt. Det samme skjer hvis Kunden ikke 
møter opp til avtalt tidspunkt for filmopptaket.

Filmopptak på ulike adresser. Ved opptak på mer enn 1 (en) adresse vil det 
tilkomme lokasjonsgebyr basert på gjeldende prisliste.

Ytterligere korrekturer. Kunden gis anledning til maks. 1 (en) korrektur før 
publisering som del av vederlaget som er betalt. Korrekturer utover dette vil 
faktureres Kunden ihht gjeldende prisliste, med mindre korrekturen kan henfø-
res til feil fra Spotzer.

Endringer. Eventuelle endringer i Videoer som allerede er godkjent vil bli belas-
tet Kunden ihht gjeldende prisliste.

Tilleggsinformasjon. Eventuell tilleggsinformasjon, nye språkversjoner m.m. vil 
bli belastet Kunden ihht gjeldende prisliste.
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