1. Avtalen gjelder
Avtalen gjelder produksjon og/eller montering av reklamemateriell som beskrevet over. Eventuelt underlagsmateriell må
være CCN i hende senest 14 dager etter avtalens inngåelse.
Partene har inngått egen avtale om leie av reklameplass.
2. Tidspunkt for produksjon og montering
CCN skal produsere og montere materiell i henhold til tidspunkt for start leieperiode som angitt i avtale om leie av
reklameplass pkt.1. CCN er ikke ansvarlig for forsinket produksjon og montering som skyldes forhold på Annonsørens side
eller forhold som Annonsøren har risikoen for. Annonsøren skal dekke de eventuelle merkostnader CCN blir påført som følge
av forsinkelse på Annonsørens side eller noen han hefter for.
3. Eiendomsrett
Reklamemateriellet er Annonsørens eiendom, og det er Annonsørens ansvar å sørge for nødvendig forsikring.
4. Rettigheter til idéen og reklamens utforming
CCN har alle rettigheter, herunder opphavsrettigheter, til de idéer og det materiell som er utarbeidet av CCN i henhold til
denne avtalen. Annonsør forplikter seg til ikke å benytte idé og/eller materiale uten CCNs skriftlige samtykke.
5. Vederlag
Vederlaget faktureres etter at materiellet er produsert, dersom ikke annet er særskilt avtalt.
Forfall pr. 15 dager.
Ved forsinket betaling påløper morarenter i henhold til lov av 17. des. 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. CCN
har tilbakeholdsrett i Annonsørens materiell inntil rett betaling har funnet sted.
6. Utrangering, skade m.m - produksjonsgaranti for egenproduksjon
Dersom CCN skal forestå produksjon av reklamen, dekker CCN kostnadene til ny produksjon samt montasje dersom den
buss/sporvogn hvor reklamen er montert utrangeres, blir utsatt for kollisjonsskade eller dersom buss/sporvogn/stasjonære
plasseringer utsettes for skade, hærverk m.m.
Dersom produksjonen er levert av ekstern produsent kan CCN bestille ny produksjon for Annonsørens regning. Annonsøren
skal varsles om bestillingen, og årsaken til denne.
7. Demontering av reklamen/tilbakestillelse til busselskapets farger
Ved utløp av leieperiode som angitt i avtale om leie av reklameplass skal CCN besørge demontering av reklamen. For
colourbuss skal CCN besørge omlakkering tilbake til busselskapets farger. Vederlag for demontering og omlakkering er
inkludert i vederlaget angitt på forsiden av dette avtaleformular.
8. Ansvarsbegrensning
CCNs eventuelle ansvar etter denne avtale er begrenset til Annonsørens direkte, dokumenterte økonomiske tap, og kan under
enhver omstendighet ikke overstige denne avtalens vederlag eks. mva.
9. Verneting
Partene vedtar Oslo Byrett som rett verneting.
10. Endringer
Denne avtale regulerer fullt ut forholdet mellom CCN og Annonsør. Eventuelle endringer og tillegg til denne avtalen kan kun
skje med skriftlig samtykke fra begge parter.

