
 

Vilkår pr. 21.02.20 

 

1.     Bakgrunn for avtalen 

Adite er et rådgivningsselskap som er spesialisert innenfor analyse, teknisk evaluering og 
innkjøp av mobiltelefoni, datakommunikasjon og samordnede kommunikasjonsløsninger 

2.     Fullmakt  

Ved å signere avtale med Adite gir Kunden Adite fullmakt til å inngå eller endre 
leverandøravtaler, abonnement og tjenester på vegne av Kunden innenfor de 
tjenestekategoriene som fremgår av signert avtale. Ved motstrid mellom avtale og Standard 
vilkår går avtalen foran. 

3.     Leveranser 

Avtalen regulerer hvilke tjenester og leveranser Adite skal levere til kunde. 

4.     Priser 

Adite ønsker et langsiktig samarbeid med sine kunder og tilbyr derfor en betalingsmodell 
som sikrer at begge parter har felles motivasjon til å oppnå de beste betingelsene for kunde. 
Kunde skal betale et suksesshonorar og et løpende honorar til Adite for leveransene som er 
definert av Avtalen. Størrelsen på suksesshonorar og løpende honorar er definert og regulert 
av avtalen. 

Kunden skal betale suksesshonorar av estimert besparelse som Kunden oppnår over en 
periode på 2 år. Besparelsen er differansen mellom Kundens nåværende kostnad og 
forventet kostnad ved riktig bruk av anbefalt avtale de 2 neste år. Nåværende kostnad er 
basert på siste faktura fra Kundens leverandører eller andre fakturaer som Kunden og Adite 
avtaler er representative for Kundens forbruk. Besparelsen skal inkludere eventuelle 
provisjoner, sign-on fee eller annen kompensasjon Kunden mottar fra anbefalt leverandør. 
Adite vil utarbeide en spesifisert besparelsesrapport. 

Eksempel for å illustrere suksesshonoraret: 

Nåværende kostnad for 2 år                     kr. 200 000,- 
Kostnad med ny avtale                              kr. 150 000,-
Besparelse                                                   kr.  50 000,- 

Suksesshonorar (50 000,- x 35%)            kr.  17 500,- 



 

Adite vil benytte seg av besvart behovsanalyse for å anbefale ny løsning. Andre priser er til 
enhver tid oppdatert under adite.no/priser eller definert i Avtalen. Indeksregulering av priser 
skjer årlig ved hjelp av SSBs konsumprisindeks og kan tidligst skje et år etter siste 
prisfastsetting ble satt i verk. 

5.     Varighet og oppsigelse 

Avtalen gjelder fra dagens dato, og frem til en av partene sier den opp. Gjensidig 
oppsigelsestid er 6 måneder. 

6.     Betalingsbetingelser 

Suksesshonorar faktureres når beregnet besparelse over 2 år er dokumentert i 
besparelsesrapport, se Standard vilkår pkt. 4. Løpende honorarer faktureres kvartalsvis på 
forskudd når Avtale mellom Kunde og Adite er signert. Faktura har 14 dagers forfall. Ved 
betalingsmislighold vil Adite belaste Kunden med ett purregebyr, og det vil bli beregnet 
forsinkelsesrente i henhold til ”Lov om renter ved forsinket betaling mm.” av 17. desember 
1976 nr. 100, samt eventuelle gebyrer knyttet til inndrivelse av faktura. 

7.     Taushetsplikt, personvern og kundeopplysninger 

Opplysninger om kundeforholdet og bruken av tjenestene vil bli registrert, lagret og brukt av 
Adite for å administrere og ivareta kundeforholdet, herunder informere om varer, tjenester 
og andre ytelser fra Adite. Søster- eller datterselskap av Adite vil også kunne bruke 
opplysninger som grunnlag for å sende informasjon til Kunden om deres tjenester i Norge. 
Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Kundemets skriftlige 
samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i 
betalingsinnkreving, forsikringskrav, regnskapsbehandling, samt i nedennevnte tilfeller. 
Kunde samtykker til at Adite kan benytte og utlevere all relevant informasjon om Kunde, så 
som navn, adresse, telefonnummer osv. til relevante aktører for beregning av tilbud.  Ved 
inngåelse av Avtale samtykker Kunde til at Adite kan benytte enhver kommunikasjonsform 
overfor Kunde, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post osv.), for å 
informere om og/eller markedsføre sitt tjenestetilbud, jfr. markedsføringslovens § 2 b. Adite 
er ikke under noen omstendighet ansvarlig for feil, tap, bruddgebyr eller andre kostnader 
Kunde påføres knyttet til Kundemets bruk av kommunikasjonsleverandør. 

8.     Tvister og lovvalg 

Avtalen og partenes rettigheter og plikter i tilknytning til denne reguleres av norsk rett. En 
eventuell tvist mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom tvisten ikke lar seg løse 
gjennom forhandlinger kan hver av partene bringe saken inn for de ordinære domstoler til 
avgjørelse. Oslo tingrett vedtas som rett verneting. 

Vilkårene ble sist oppdatert 21.02.20 

 


