LEVERANSEAVTALE
mellom
Blueye Robotics AS, org.nummer 915666450, Transittgata 10, 7042 Trondheim («Blueye»)
og
[x] [ORG.NR OG ADRESSE] («Kunden»)

1.

BAKGRUNN OG FORMÅL
Løsningen består av en drone og tilhørende programvareløsning for effektiv
styring av dronen og håndtering av data, samlet omtalt som «Blueye».
Partene har inngått avtale om leveranse og service/vedlikehold av Blueye for
bruk i Kundens virksomhet på de vilkår og betingelser som fremgår nedenfor.

2.

LEVERANSEOMFANG OG SPESIFIKASJON

2.1

Mot oppgjør som beskrevet i punkt 3 nedenfor påtar Blueye seg å levere [x] stk.
Blueye enheter i samsvar med de tekniske spesifikasjonene nedenfor. Kunden
vil få tilsendt linker til opplæringsvideoer som Kunden trenger for å operere
enhetene.
Teknisk spesifikasjon av leveranse:
• Model Blueye X3, ett 99wh batteri og lader, trådløs enhet, verktøy-kit
•

1 DVL A50

•
•
•
•
•

1 Newton gripeklo
150m tether/kabel
1 Android controller, 1 iOS controller
1 ekstra batteri
Zarges transport kasse

Kunden må selv ha tilgjengelig en enhet som Blueye skal kontrolleres fra
(smarttelefon eller tablet, Blueye støtter både iOS og Android) og laste ned
Blueye app på denne.

3.

KOMMERSIELLE VILKÅR

3.1

Leveransen skjer på basis av en leiemodell til følgende betingelser:
• Transport (inklusiv retur), pakking, mm. NOK 1 250,- per leverte enhet av
Blueye.
• Ukentlig leie utgjør kr 24 990- eks mva per leverte enhet av Blueye.
• Månedlig leie utgjør kr 63 990,- eks mva per leverte enhet av Blueye.
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For andre leieperioder, be om pris.
Ved forsinket tilbakelevering forbeholder Blueye seg retten til å fakturere 1 uke
leie inntil enheten(e) er levert tilbake.

4.

KUNDENS BRUK AV UTSTYRET - SERVICE OG VEDLIKEHOLD

4.1

Kunden er i leieperioden ansvarlig for å sikre forsvarlig bruk og vedlikehold av
utstyret i samsvar med manual/retningslinjer for bruk som er gjort tilgjengelig
fra Blueye. Kunden vil være ansvarlig for skade på utstyret som skyldes bruk i
strid med slike retningslinjer. Skade og tap ut over slitasje fra alminnelig bruk vil
bli fakturert fra Blueye ved tilbakelevering av utstyret og/eller ved behov for
ekstraordinært vedlikehold/reparasjoner i leieperioden.

4.2

Kundens skal påse at utstyret er forsvarlig sikret mot tyveri, brann og annen
skade i leieperioden. Dersom utstyret tapes eller skades som følge av
mangelfull oppfyllelse av disse omsorgspliktene er Kunden ansvarlig for det tap
og skade som påføres utstyret/Blueye.

4.3

Dersom det i leieperioden påvises feil eller mangler ved utstyret som resulterer i
funksjonssvikt, og hvor dette ikke skyldes feilaktig bruk fra Kunden, se punkt 4.1,
skal dette utbedres av Blueye uten kostnad for Kunden.
Kunden er ansvarlig for å rapportere alle feil og mangler til Blueye så snart som
mulig og Kunden skal ikke selv, eller ved bruk av andre, foreta forsøk på
feilretting uten at dette er avklart med Blueye. Følg retningslinjer som er
beskrevet her: https://support.blueye.no/hc/en-us/categories/360000473553Troubleshooting.
Dersom det ikke lykkes i å rette feil eller mangler via nett/telefon vil Kunden
sørge for at enheten(e) returneres til adresse som anvist av Blueye. Dersom det
viser seg at utstyret var mangelfullt vil Blueye refundere Kundens eventuelle
direkte utlegg til transport mv.
Blueye vil gjennomføre feilsøk og retting av påviste feil og mangler så snart
som mulig, og utstyret (eller en eventuell erstatningsenhet) vil normalt være
returnert for bruk innen 2 uker fra tidspunktet fra det tidspunkt utstyret er
mottatt av Blueye.
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5.

ANSVARSBEGRENSNING M.V.

5.1

All bruk av Blueye skjer for Kundens egen regning og risiko og Blueye tar ikke
annet ansvar for utstyret eller resultatene av bruk ut over det som er uttrykkelig
beskrevet i denne avtalen.

5.2

Blueyes forpliktelser ved feil eller mangler ved utstyret er begrenset til
utbedring/omlevering som beskrevet i 4.

5.3

Ved feil eller mangler som ikke kan løses innenfor de rammene som beskrevet i
denne avtalen kan Kunden fremme krav på erstatning for eventuelle direkte tap,
men dette ansvaret er i ethvert tilfelle oppad begrenset til det beløp som er
betalt i leie frem til tidspunktet erstatningskravet blir fremsatt.
Blueye kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for indirekte tap
(driftsavbrudd, fortjenestetap eller tap i forhold til kunder/tredjemenn for øvrig)
som Kunden måtte bli påført ved feil eller mangler eller annet brudd på denne
Leveranseavtalen. Disse begrensningene gjelder ikke dersom Blueye har gjort
seg skyldig i grov uaktsomhet eller forsettlig forhold.

6.

IMMATERIELLE RETTIGHETER
Blueye beholder alle immaterielle rettigheter til Blueye, herunder alle
varekjennetegn knyttet til utstyret og leveransen ellers. Dette omfatter også alle
rettigheter til videreutviklinger og forbedringer av utstyret, selv om dette skjer i
tilknytning til Kundens bruk eller basert på innspill fra Kunden.
Kunden får kun en begrenset bruksrett til utstyret i samsvar med
forutsetningene i denne avtalen og kan ikke utnytte dette til noe annet formål.

7.

KONFIDENSIALITET
Partene påtar seg å bevare taushet om all informasjon som de utveksler som
ledd i gjennomføring av denne avtalen og denne skal ikke gjøres tilgjengelig for
utenforstående uten samtykke fra den annen part. Taushetsplikten gjelder ikke
informasjon som er alminnelig kjent eller tilgjengelig fra andre åpne kilder.
Taushetsplikten gjelder for en periode på 3 år regnet fra utløpet av
avtaleperioden.
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8.

TVISTER M.V.
Denne Leveranseavtalen er underlagt norsk rett. Alle tvister knyttet til tolkingen
eller praktisering av avtalen skal primært søkes løst i minnelighet. Dersom
Partene ikke lykkes med å finne en minnelig løsning kan tvisten bringes inn for
de ordinære domstoler. Partene vedtar Sør-Trøndelag tingrett som rett
verneting for alle tvister med tilknytning til avtalen.

Signatur på vegne av kunde:

Signatur på vegne av Blueye:

Sted, dato: ________________________

Sted, dato: _________________________

(sign.) ____________________________

(sign.) _____________________________
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