Abonnementsavtale for bruk av nettjeneste
ALLE GULE FELTER FYLLES UT AV KUNDEN – SKRIV LESBART

Avtalens parter

Kunde

Leverandør

Navn

Skolevisjoner AS

Organisasjonsnummer

912 365 271

Adresse

Byrået i Son AS
Postboks 144
Brevikbråteveien 9
1556 Son

Epostadresse

info@klassetrivsel.no

Telefonnummer

21 98 40 81

Abonnementstype
Treårig gruppeavtale som abonnement på Klassetrivsel.no, en nettjeneste fra Skolevisjoner AS, til de av
enhetene/institusjonene tilhørende Kunden, som er påmeldt gruppeavtalen.
Starttidspunkt for abonnementet*

Dag

Måned

År

Fyll inn dato
* tidligst dato for underskrift av denne avtalen og databehandleravtale.

Enheter/institusjoner i gruppeavtalen
Følgende enheter/institusjoner tilhørende Kunden er påmeldt gruppeavtalen fra starttidspunktet (skriv navn
på enhetene/institusjonene i gult felt under):
Skoler omfattet av gruppeavtalen:

Øvrige enheter/institusjoner hos Kunden kan påmeldes gruppeavtalen når som helst i løpet av
avtaleperioden ved kontakt til info@klassetrivsel.no.
Hvilke enheter/institusjoner som er påmeldt kan til enhver tid opplyses ved kontakt til Leverandøren og
fremgår av den årlige fakturaen. Avtalen om abonnement på Klassetrivsel.no medfører tilgang til at alle
ansatte på den påmeldte enhetene/institusjonene hos Kunden kan benytte Klassetrivsel.no fritt til bl.a. å
gjennomføre ett ubegrenset antall trivselsundersøkelser i avtaleperioden.
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Løpetid
Avtalen gjelder tre år fra starttidspunktet og fornyes/ sies opp iht. gjeldende abonnementsvilkår. Vær
oppmerksom på Leverandørens forpliktelse til å slette Kundens data i forbindelse med en evt. oppsigelse.

Pris
Abonnementsavtale i treårig gruppeavtale med starttidspunkt frem t.o.m. 1.8.19 koster NOK 9,22 pr. elev pr.
år frem til fornyelse.
Det er elevtallet på enhetene/institusjonene som opplyst på https://skoleporten.udir.no på startdatoen for
aktuell avtaleperiode, som er gjeldende i hele avtaleperioden.
Når abonnementsavtalen fornyes indeksreguleres prisen for ny avtaleperiode iht. gjeldende prisnivå som
annonsert på www.klassetrivsel.no og justeres iht. elevtall opplyst på https://skoleporten.udir.no for de
påmeldte enhetene/institusjonene.
Prisen for enheter/institusjoner som påmeldes avtalen i løpet av avtaleperioden beregnes ut fra elevtallet på
https://skoleporten.udir.no på påmeldingstidspunktet og til den pris/elev som er gjeldende for den aktive
avtaleperioden.

Faktura
Abonnementet avregnes en gang i året og EHF-faktura** sendes tidligst 14 dager før årsdagen for avtalen.
Ved gruppeavtale-påmelding sendes separat faktura for perioden fra påmeldingstidspunktet til neste
gruppeavtalebetaling, og deretter inngår enheten/institusjonen i årlig fellesfaktura iht. gruppeavtalen.
Fakturaopplysninger

Kontaktperson (navn)

Ansvarsnr./bestillernr./ressursnr.

Fyll inn i gule felter

**Kun hvis EHF-faktura
ikke er mulig:

epostadresse for faktura:
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Kundens forpliktelser
Denne avtalen er betinget av at Kunden
• inngår / har inngått databehandleravtale*** med Leverandøren
• bruker tjenesten i overensstemmelse med gjeldende abonnementsvilkår
• opplyser Leverandøren om vesentlige endringer hos Kunden (f.eks. kontaktperson(er), opplysninger
til fakturamottak, evt. navneendringer/sammenlegginger/nedleggelser/opprettelser av
enheter/institusjoner tilhørende Kunden som er relevante for denne avtalen).
***Den lovpliktige databehandleravtalen må inngås av juridisk eier av enhetene/institusjonene (for offentlige enheter/institusjoner er
(fylkes)kommunen eieren), som er dataansvarlig for enheten/institusjonen. Det inngås kun en databehandleravtale pr
(fylkes)kommune, som da omfatter alle enheter/institusjoner i (fylkes)kommunen med abonnement på nettjenesten).

For avtalen gjelder til enhver tid Leverandørens abonnementsvilkår slik de finnes på nettstedet:
http://www.klassetrivsel.no/kom-i-gang/abonnementsvilkaar/

Underskrift

For Kunden

For Leverandøren

Navn
Lars du Jardin Nielsen
Rolle
Direktør
Dato og sted

Signatur
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