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KONTAKTINFORMASJON
Tlf.: 90 70 11 00

E-post: blinken@blinken.no

Foretaksregisteret:

Fax: 69 36 09 20

Web: www.blinken.no

NO 932 645 017MVA

Besøks- og vareadresse:
Blinken a.s
Østkilen 4
1621 Gressvik

Postadresse:
Blinken a.s
P.b. 122
1620 Gressvik
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1.

VARIGHET OG OPPSIGELSE
Når denne avtalen tegnes, gjelder den frem til førstkommende årsskifte. Prisene som avtales
for dette tidsrommet, vil stå i forhold til periodens lengde. Deretter vil denne avtalen rullere i
ett år av gangen og følge kalenderåret. Avtalen fornyes automatisk hvis ikke skriftlig
oppsigelse er mottatt innen 1. januar, det vil si samme dag avtalen går over i et nytt løpeår.
Avtalen må sies opp skriftlig (e-post kan benyttes).

1.1.

TILGJENGELIGHET
Skulle det oppstå feil i tjenesten, skal Kunden kontakte Blinken a.s på telefon 907 01 100 eller
e-post support@blinken.no. Åpningstider er normalt mandag til fredag, kl. 800 - 1600. Ved
ferieavvikling samt kursdager som arrangeres av Blinken a.s, kan tilgjengeligheten på support
være redusert.

2.

MISLIGHOLD
Avtalen trer i kraft når avtalt abonnementsavgift er innbetalt. Manglende innbetaling
medfører bortfall av support og service.
Dersom en av partene misligholder avtalen, har den annen part rett til skriftlig å anmode
parten om å rette opp misligholdet. Gjør han ikke dette innen tretti – 30 – dager,
representerer dette vesentlig mislighold. Det samme gjelder for manglende betaling fra
Kunden, såfremt denne ikke har betalt Blinken AS innen tretti – 30 – dager etter at han har
mottatt purring på manglende betaling.
Dersom en av partene misligholder avtalen i vesentlig grad, kan avtale sies opp (heves) av
den annen part med øyeblikkelig virkning. Oppsigelsen skal skje skriftlig eller ved e-post.
Det forhold at en part unnlater å håndheve misligholdsbeføyelser fratar ikke denne parten
retten til å anvende misligholdsbeføyelsene for tilsvarende forhold i fremtiden.

3.

AVTALENS OMFANG
Avtalen gjelder levering av korreksjonstjenester fra Blinken til Kunde.
Vedlegg:
Prisliste for Korreksjonstjenester fra Blinken (Vedlegg A)
TopNET Live produktbeskrivelse og brukerveiledning (Vedlegg B)

De ovenfor refererte vedlegg utgjør en integrert del av Avtalevilkårene og inngår således i
disse. Ved motstrid mellom vilkår og vedleggene skal teksten i Avtalevilkårene gå foran, mens
vedleggene skal ha prioritet i den rekkefølge de er listet ovenfor.
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3.1.

PARTER
Parter til avtalen er Blinken AS og Kunden som fremkommer av bestillingen.

3.2.

TJENESTEN
Tjenesten er for både GPS og GLONASS-brukere med behov for posisjonsbestemmelse med
nøyaktighet på centimeter -nivå, uavhengig av egen basestasjon. Tjenesten består av
korreksjoner som mottas i sanntid ved hjelp av mobilt internett.

3.3.

BRUKERSTØTTE
For alle kunder av korreksjonstjenesten TopNET Live gis det tilgang til «Min side»
https://global.topnetlive.com/Norway/Networks/TopNET_Live_Norway/25. Der er
programvareoppgraderinger, brukerveiledninger, informasjon om basestasjoner, bruken av
abonnementet og driftsmeldinger tilgjengelige. Informasjon legges også ut på Blinkens
Facebook-side, Blinken a.s.

3.4.

ANSVAR
Blinken AS har ansvar for å levere feilfrie korreksjonsdata i henhold til vedlegg.
Blinken AS har ikke ansvar for mangelfull levering som skyldes brudd på leveranse av
grunndata fra Kartverket, feil i bakke- eller mobilnettet, eller andre forhold som påvirker
leveringen.
Blinken AS har ikke ansvar for bruken av abonnementet eller eventuelle feil som følge av feil i
korreksjonsdataene.
Kunden skal holde Blinken skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot
kunden som følge av kundens egen bruk av tjenestene.
Erstatningskravet kan ikke i noe tilfelle overstige kostnaden tilsvarende den årlige
abonnementskostnaden.
Kunden står selv ansvarlig for egne kontrollrutiner som sikrer at parameteroppsett og
klargjorte data er korrekte, selv om oppsett/data er klargjort eller meddelt av representant
for Blinken a.s.
For øvrig bestemmes partenes erstatningsansvar i henhold til norsk lov.
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4.

PRISER
Se Vedlegg A ”Prisliste for Korreksjonstjenester fra Blinken».
Blinken fakturerer Kunden ved inngåelsen av avtalen forskuddsvis for antall resterende
måneder av året og deretter årlig i slutten av januar på forskuddsvis basis. Prisene fremgår av
den til enhver tid gjeldende prisliste.
Prisene vil bli indeksregulert årlig pr. 1. januar. Ved større prisendringer vil disse bli varslet
senest i starten av desember, og gjelder påfølgende år.

5.

PROGRAMVARE
Abonnementet på Korreksjonstjenesten fra Blinken gir Kunden rett til bruk i egen virksomhet
(internt bruk). Kunden har ikke rett til å videreformidle data fra tjenesten eller på annen
måte spre denne informasjonen utover den virksomheten avtalen er registrert på.
Kjøper/bruker forplikter seg til ikke å kopiere, mangfoldiggjøre eller distribuere programvare
eller passord levert av Blinken a.s. Brudd på dette kan medføre straffeansvar.

5.1.

OVERDRAGELSE AV AVTALEN
Avtalen kan bare overdras til tredjepart med den annens parts skriftlige samtykke.
Unntak er tilfeller hvor det er snakk om å overdra rettigheter og forpliktelse til en
rettsetterfølger ved fusjon, fisjon eller annen type sammenslåing, likvidering, konkurs o. l.
Det må da garanteres at rettsetterfølgeren vil oppfylle sine forpliktelser etter avtalen.

5.2.

ENDRINGER
Alle endringer eller tillegg til avtalen skal avtales skriftlig i et eget endringsdokument som skal
undertegnes av begge parter.

6.

AVTALEBRUDD
Dersom Blinken a.s ikke overholder sine forpliktelser i henhold til denne kontrakten grunnet
uheldige omstendigheter, gis erstatning/prisreduksjon etter skjønn og forutgående
drøftinger.
Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.
Dersom det skulle oppstå tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av
avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem
innen to måneder, kan hver av partene forlange tvisten avgjort ved norske domstoler.

6.1.

FORCE MAJEURE
Dersom Blinken a.s ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til denne kontrakten grunnet
Force Majeure, gis det ingen erstatning.
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Vedlegg A
Prisliste for Korreksjonstjenester fra Blinken

Blinken a.s, Gressvik
Versjon 2014B

Dette vedlegget inneholder all prisinformasjon for Blinken a.s sin Korreksjonstjeneste.
Prisene vil bli indeksregulert årlig pr. 1. januar. Ved større prisendringer vil disse bli varslet senest i
starten av desember, og gjelder påfølgende år.

01.01.2017

1. PRISER
Vedlegg til pkt. 4, Priser for Korreksjonstjenester fra Blinken

Type abonnement

Pris pr. abonnement Pris pr. abonnement Pris pr. abonnement
1-3
4 og 5
fra 6. ->

TopNET Live og Cpos fra Blinken

Standard (stikning)

10.000,-

8.500,-

8.500,-

Fast Montasje (maskinstyring)

7.500,-

7.500,-

7.500,-

Norge Digitalt-medlemmer

10.000,-

7.500,-

5.900,-
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