Forhandleravtale for videresalg
og distribusjon av Front sine produkter
Denne forhandleravtalen er en avtale mellom Front Information AS (heretter kalt ’Front’)
og forhandler (heretter kalt ’Agent’). Agentens kunder er heretter kalt ’bruker’.
Avtaleversjon .3.6

Fyll ut og send avtalen til Front (se postadressen under).

Agentinformasjon:
Firmanavn

Firmaets bankkonto for utbetaling:

Organisasjonsnummer (9 siffer)

Kontaktperson

Adresse

Er selskapet MVA-pliktig?

Ja
Postnummer/-sted

Nei

Telefon

Agentprodukter
Hvilke produkter er det ønskelig å ha agentavtale for?

Webapplikasjonen Pling

SMS Gateway

(Produktene Pling Standard og Pling Proff inngår)

(Trafikk gjennom Agentens eksisterende
gateway/infrastruktur)

Annet, spesifisért: _____________________________________________

Vederlagsmodell
Følgende provisjonsmodell er avtalt mellom partene. For nærmere forklaring, se vilkår punkt 3.1 og 3.2

Avtalt provisjon, i prosent, av hvert salg

Avtalt provisjon, som en

på veiledende månedlig abonnementspris

engangsutbetaling, av hvert salg på

på produktene samt etablering:

produktene:

Webapplikasjonen Pling 40 %

Webapplikasjonen Pling ________ kroner

SMS/MMS Gateway

SMS/MMS Gateway

40 %

________ kroner

Vilkår til avtalen
1
Avtalens omfang
Denne agentavtalen er ikke-eksklusiv, og er begrenset geografisk til Norge. Andre vilkår avtales særskilt.
Agenten er kjent med, aksepterer og forplikter seg til våre gjeldende forretningsvilkår, både som agent og som
kunde hos Front.
Dersom det foreligger en tidligere avtale mellom partene, erstatter denne avtalen tidligere inngått kontrakt.
2
Salg
Agenten kan kun tilby produktene som er avtalt under ’Agentprodukter’. Andre produkter, tjenester, eller
kombinasjon av disse, skal avtales særskilt med Front.
Agenten skal informere Front skriftlig om hvilke bruker han krever provisjon på uten ugrunnet opphold, og
senest to måneder etter at brukeren har inngått avtale med noen av Front sine produkter.
Agenten har ingen juridiske eller økonomiske forpliktelser mot bruker i forbindelse med benyttelse av Front sine
tjenester og produkter etter brukers avtaleinngåelse med Front. Agenten har mulighet til å opprette egne
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bestillingsrutiner og ha egen markedsføring for våre produkter - etter godkjenning av Front. Agenten kan velge å
ha førstelinjesupport mot sine brukere. Agenten har markedsføringsrett i brukers benyttelse av Front sine
tjenester og produkter, så lenge kundeforholdet mellom Front og bruker vedvarer. Agenten har til enhver tid krav
på dokumentasjon på bestilling av Front sine produkter og tjenester fra bruker. Gyldig dokumentasjon kan være
kopi av kundebestilling ved benyttelse av elektronisk besstillingsskjema, kopi av bestilling via epost, eller kopi av
mottatt bestilling via faks eller brev.
Front er til enhver tid juridisk eier av brukere som har inngått kontrakt direkte med Front, og har anledning til å
benytte både agenten og bruker som referanse i sin markedsføring. Front har ansvar for oppgjør,
fakturautsendelse og betalingsoppfordringer mot bruker. Front skal motta bestilling i henhold til Front sine til
enhver tid gjeldende bestillingsrutiner og krav. Front plikter å tilrettelegge et bestillingsskjema for Agentens
brukere ved behov. Front forbeholder seg retten til å inngå særskilte tilleggsavtaler mot bruker som naturlig
faller inn under våre produkter og tjenester, og som ikke inngår i Agenten sin vederlagsmodell.
Front vil gjøre en risikoanalyse av alle brukere agenten anskaffer. Front har rett til å kreve at bruker stiller særlig
sikkerhet, eller nekte kunder adgang til systemet hvis det er grunnlag for å tro at bruker har svekket
betalingsevne eller kan drive med kriminell virksomhet. Front har også rett til å midlertidig sperre, eller avslutte
en avtale hvis det forekommer missbruk etter de ordinære foretningsvilkårene eller mistanke om dette. Front har
også rett til å nekte en kunde etter eget skjønn selv om de ikke kan dokumentere grunnlagene beslutningen er
tatt på.
3
Fakturering og avregning
Agenten mottar vederlag for de brukerne som tegner avtale for bruk av Front sine tjenester og produkter i
henhold til valg av ”Vederlagsmodell”. Provisjonen beregnes per salg per produkt, og på bakgrunn av Front sine
veiledende abonnementspriser ved kontraktsinngåelse. Agenten vil ikke være berettiget til provisjon før agenten
har etablert to brukere under denne avtalen. Agenten vil derimot da ha retten til provisjon også av den første
brukeren som ble opprettet, men tilbakevirkende kraft begrenset oppad til 6 måneder.
Front danner grunnlag for faktura mot bruker. Avregning og utbetaling av provisjon til Agenten gjennomføres
etterskuddsvis etter mottatt oppgjør fra bruker. Front forbeholder seg retten til å holde igjen, eller unndra
utbetaling av provisjon, dersom bruker ikke gjør opp sine økonomiske forpliktelser, eller missbruker tjenesten på
en slik måte at Front blir skadelidende av dette.
Dersom et vederlagskrav blir eldre enn 12 – tolv – måneder fra den måneden vederlagskravet oppstod, frafaller
retten til vederlag. Front kan med 14 kalender dagers varsel endre Agentens utbetalingssatser dersom dette
skyldes forhold som Front ikke rår over, til eksempel innføring av offentlige eller opphavsrettslige avgifter, eller
større endringer i henhold til konsumprisindeksen.
3.1

Vederlagsmodell: Avtalt provisjon, i prosent, av hvert salg på veiledende
månedlig abonnementspris på produktene
Agenten mottar avtalt provisjon på ’Agentprodukter’ i prosent, etter bestemmelser i denne avtale, for
hvert kjøp av Front sine produkter og tjenester en bruker genererer. Hvis agenten oppnår brukere som
til samme genererer mer enn 10 000/SMS per måned, kan agenten også kreve en egen avtale på
provisjon av trafikk. Dette avtales direkte med Front og er avhengig av volum per måned.
3.2
Vederlagsmodell: Avtalt provisjon, som en engangsutbetaling, av hvert salg på produktene
Agenten mottar et engangsbeløp for hvert salg en bruker generer. Beløp, oppgjørsrutine, garanti og
betingelser skal avtales særskilt ved tegning av avtale med denne vederlagsmodellen.
4
Bruk
Ved videresalg av produktet Pling vil agenten få muligheten til å få tilgang en egen konto på Pling som
utelukkende kan brukes til demonstrasjon av produktet ovenfor en kunde. Agenten plikter seg til å sette seg
godt inn i produktet og alle tilleggstjenestene som produktet Pling omfatter. Denne kontoen skal ikke benyttes i
kommersiell virksomhet. Front tar ikke betalt for denne tjenesten, men har rett til å trekke fra trafikkostnaden på
opparbeidet provisjon.
5
Taushetsplikt og konfidensialitet
Agenten forplikter seg til gjensidig og absolutt taushetsplikt overfor tredjepart og bruker, når det gjelder
økonomiske forhold, og annen informasjon som kan påvirke konkurranseforholdene i markedet. Taushetsplikten
gjelder også etter en eventuell oppsigelse av denne avtale, og i 3 år fra avtalens oppsigelse. Front og Agenten
forplikter å holde all økonomisk-, forretningsmessig- og personalmessig informasjon om motpart konfidensielt.
Agenten forplikter seg til å følge retningslinjer som er beskrevet i gjeldende foretningsvilkår for Pling produktene,
ovenfor alle kunder de får kjennskap til gjennom Front. Forretningsvilkårene finnes på http://fro.no/hjelp/vilkaar
6
Oppsigelse av avtale
Denne avtalen har gjensidig oppsigelsesfrist på tre (3) måneder. Opparbeidet provisjon vil bli utbetalt som
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normalt i henhold til vilkår beskrevet i denne avtalen inntil ett (1) år etter oppsigelsesdatoen.
7
Mislighold
Dersom Agenten misligholder sine forpliktelser etter denne avtale, kan Front heve denne avtalen med
øyeblikkelig virkning. Mislighold innbefatter også Agentens bruk av sin demonstrasjonskonto under punkt 4. Ved
mislighold av denne avtalen bortfaller all rett til utbetaling med umiddelbar virkning.
Lovvalg og verneting
Denne Avtale er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Partene vedtar Oslo byrett som verneting for
enhver tvist om tolkningen av Avtalen og andre tvister mellom avtalepartene i tilknytning til Avtalen.
*****

Signatur
Avtalen utferdiges i to -2- eksemplarer, hvorav hver av partene beholder hvert sitt eksemplar. Ved underskrift av
denne avtalen bekreftes det at innholdet i denne avtalen, Front sine forretningsvilkår, Forbrukerrådets
retningslinjer for innholdstjenester og markedsføringslvoen, er lest og godtatt av begge parter.
Sted og dato

Front

Agent

Signatur:

Signatur:

Navn i blokkbokstaver:
Navn i blokkbokstaver:
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