Abonnementsavtale for Global Location Number
1

Rett til bruk

1.1

GS1 Norway tildeler rett til å bruke GLN Location Number (GLN) i Norge. GS1 Norway tildeler Eier-GLN og/eller Under-GLN (GLN,
Eier-GLN og Under-GLN kalles i fellesskap heretter GLN nummer). Bruksretten er regulert av denne abonnementsavtalen.

1.2

Enhver juridisk enhet som tegner abonnementsavtale med GS1 Norway for bruk av GLN nummer har rett og plikt til å tiltre
foreningen som medlem, jfr. vedtekter for GS1 Norway § 5. Den som tegner abonnementsavtalen kalles heretter Medlemmet.

1.3

Bruksretten til et GLN nummer gjelder for Medlemmets egen virksomhet i Norge. Enhver bruk skjer for Medlemmets egen regning
og risiko.

1.4

Et Medlem som tildeles et GLN nummer forplikter seg til å følge abonnementsavtalen, samt de til enhver tid gjeldende regler som
fastsettes av GS1 Norway som er tilgjengelig på www.GS1.no.

1.5

Den bruksretten som gis i denne abonnementsavtalen kan ikke pantsettes, lisensieres eller overdras uten skriftlig
forhåndssamtykke fra GS1 Norway. Overdragelse av enkeltnummer eller nummerserier til andre virksomheter kreves skriftlig
tillatelse fra GS1 Norway.

1.6

Ved opprettelse av et Eier-GLN flyttes alle eventuelle tilhørende GLN lokasjoner (Under-GLN) i GLN-basen over til eier av
lokasjonene, slik at denne får administrasjonsrettigheter til egne lokasjoner.

2

Medlemmets forpliktelser

2.1

Medlemmet skal utpeke en kontaktperson med fullmakt til å handle på Medlemmets vegne med GS1 Norway.

2.2

Medlemmet må gi skriftlig varsel til GS1 Norway dersom Medlemmet ikke ønsker at GLN nummer og tilhørende informasjon skal
publiseres av GS1 Norway og således være tilgjengelig for andre brukere. GS1 Norway forbeholder seg retten til å avgjøre om GLN
nummer og tilhørende informasjon skal publiseres.

2.3

Medlemmet skal holde GS1 Norway skriftlig orientert om forhold som kan ha betydning for abonnementet på GLN nummer,
fortrinnsvis på Medlemmets Min Side. Eksempler på forhold av betydning for abonnementet på GLN nummer er endring av firma,
opphør av virksomhet, insolvensbehandling og lignende. Det samme gjelder endringer knyttet til Under-GLN som Lokasjonens
navn, adresse, telefon og GPS-koordinater. Den skriftlige orienteringen skal sikre at GS1-systemet til enhver tid gir en riktig
beskrivelse av Medlemmet.

3

Priser

3.1

Medlemmet skal betale en etableringspris for ethvert GLN nummer som tildeles. Etableringsprisen skal betales for året som det
aktuelle GLN nummeret tildeles. Betaling av etableringspris er fastsatt av GS1 Norway. Etableringsprisen skal betales uavhengig
av om abonnementet for det aktuelle GLN nummeret sies opp samme år.

3.2

Medlemmet skal betale en årspris som blir fastsatt hvert år av GS1 Norway. Det skal betales en årspris for hvert aktivt GLN nummer
som er tildelt.

3.3

Når GS1 Norway utsteder faktura for etableringspris og/eller årspris, skal denne betales i tråd med forfallsdato som fremgår av
fakturaen. Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976
nr. 100.

4

GS1 Norway’s forpliktelser

4.1

GS1 Norway skal bidra med generell informasjon til Medlemmet uten særskilt godtgjørelse. Dersom Medlemmet ønsker
ytterligere informasjon og/eller bistand, og GS1 Norway er villig til å gi dette, har GS1 Norway krav på et rimelig vederlag.
Vederlaget fastsettes av GS1 Norway.

4.2

GS1 Norway plikter å holde Medlemmet orientert om eventuelle endringer i GS1-systemet som kan ha innvirkning på dets
benyttelse av tildelte GLN nummer.

5

Taushetsplikt
GS1 Norway og Medlemmet forplikter seg gjensidig til å bevare fullstendig taushet om alle konfidensielle forretningsforhold som
de – og evt. ansatte – blir kjent med som en følge av abonnementsavtalen. Denne taushetsplikten gjelder også etter at
abonnementsavtalen er opphørt gjennom oppsigelse eller på annen måte.

6

Varighet

6.1

Bruksretten som tildeles i henhold til punkt 1 gjelder fra den dagen som GS1 Norway gir informasjon om at GLN nummer er tildelt.

6.2

Medlemmet kan si opp abonnementsavtalen med virkning for det påfølgende år. Oppsigelsen må være skriftlig, fortrinnsvis på
Medlemmets Min Side. Oppsigelsen vil ikke bli ansett som legitim før den er registrert og bekreftet mottatt av GS1 Norway.

6.3

GS1 Norway kan heve abonnementsavtalen med umiddelbar virkning ved vesentlig kontraktsbrudd. Vesentlig kontraktsbrudd vil
alltid foreligge i følgende situasjoner:
•
•
•
•

60 dager etter mottatt skriftlig varsel om betalingsmislighold, og dersom betaling fortsatt ikke har skjedd, eller
det foreligger konkret mistanke om manglende evne til å betale i tråd med abonnementsavtalen, eller
dersom Medlemmet ikke overholder punkt 6.4, eller
Medlemmet opptrer på en måte som kan være egnet til å skade øvrige medlemmer tilknyttet GS1-systemet eller
systemet som sådant.

6.4

Medlemmet har etter opphør av avtalen ved oppsigelse eller heving hverken rett til å benytte tildelte GLN nummer, eller for øvrig
å opptre slik at det kan skapes inntrykk av at bruksretten til bruk av GLN nummer fremdeles gjelder.

6.5

Så fremt Medlemmet ikke har andre abonnementer hos GS1 Norway, opphører medlemskapet i GS1 Norway ved oppsigelse.

7

Erstatning

7.1

GS1 Norway har krav på erstatning for ethvert tap direkte og indirekte, som Medlemmet påfører GS1 Norway ved brudd på
disse vilkårene.

7.2

Ved brudd på pkt. 1, pkt. 6.4 og/eller pkt. 6.5 kan GS1 Norway kreve et gebyr på kr 100 000 per kontraktsbrudd, fremfor å kreve
erstatning etter punkt 7.1.

7.3

Dersom et GLN nummer brukes urettmessig, for eksempel bruk etter at abonnementsavtalen er sagt opp eller hevet, kan GS1
Norway kreve betaling for bruken i tråd med punkt 3, samt kreve erstatning for alle direkte og indirekte kostnader forbundet
med å bringe den ulovlige bruken til opphør.

8

Ansvarsbegrensning

8.1

GS1 Norway har intet ansvar for de ulemper, skader eller tap, herunder følgeskade, Medlemmet blir påført som følge av
benyttelsen av GS1-systemet.

8.2

Medlemmet forplikter seg til å holde GS1 Norway skadesløs ved eventuelle krav fra tredjemenn som følge av Medlemmets
benyttelse av GS1-systemet.

9

Tvister
Rettstvister om abonnementsavtalen skal løses etter norsk rett. Partene skal forsøke å løse saken i minnelighet. Oppnås ikke en
minnelig løsning, skal saken henvises til ordinær domstolsbehandling. Rett verneting er Oslo tingrett.

