
                                                                                                    

 
1. Leieperiodens start 
Leieperiodens start er normalt 45 dager etter den dato avtalen er signert av begge parter. Dersom reklamen monteres før dette 

tidspunkt, starter leieperioden på den dato CCN har sendt melding til annonsøren om at reklamen er montert. 

 
2. Vederlag/betalingsbetingelser 

Vederlaget faktureres forskuddsvis årlig, første gang ved leieperiodens start. Forfall pr. 15 dager. 

 
Ved forsinket montering forskyves dato for leieperiodens start tilsvarende forsinkelsen. Dersom forsinkelsen skyldes forhold 

på Annonsørens side, eller forhold som Annonsøren har risikoen for, er CCN berettiget til å fakturere vederlag på opprinnelig 

avtalt dato for leieperiodens start. 

 
Vederlaget indeksreguleres hvert år, første gang etter utløp av første leieår, etter Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr. 

15. i måneden før leieperiodens start. 

 
For leie av reklameplasser hvor det inngår strøm, forbeholder  CCN seg retten til å endre vederlaget i takt med endringer i 

strømprisene. 

 
Ved forsinket betaling påløper morarente etter lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. 

 
3. Produksjon/montering 

Partene inngår egen standardavtale om produksjon og/eller montering i tillegg til denne avtale. 

 
4. Vedlikehold 

Dersom CCN i henhold til produksjonsavtalen skal forestå produksjonen, utføres alt nødvendig vedlikehold vederlagsfritt, jfr. 
produksjonsavtalens pkt. 6. 

 
Eventuelt nødvendig vedlikehold som følge av hærverk og/eller annen skade på reklamen besørges av CCN for Annonsørens 

regning. Vederlag beregnes i henhold til CCNs til enhver tid ordinære timesats. 

 
5. Krav til reklamen 

All reklame som settes opp skal være godkjent av CCN. CCN har rett til å fjerne reklame som er blitt stygg og/eller 

skjemmende, og som ikke kan repareres. Annonsøren skal i slike tilfeller varsles uten opphold. Slike forhold gir ikke 

Annonsøren rett til å kreve reduksjon i vederlaget. 

 
6. Krav om fjerning 

Dersom myndighetene eller eier av reklameplassen krever reklamen fjernet, opphører leieavtalen for den aktuelle 
Medievariant som kreves fjernet, fra det tidspunkt fjerning er foretatt. Det samme gjelder dersom avtalen mellom CCN og 

eier av reklameplass opphører. Allerede innbetalt vederlag for den gjenstående del av leieperioden for den aktuelle 

Medievariant godskrives Annonsør. 

 

7. Eiendomsrett 
Reklamefeltene er Annonsørens eiendom, og eventuell forsikring er Annonsørens ansvar. 

 
8. Ubenyttet reklameplass 

Dersom Annonsøren i hele eller deler av avtaleperioden ikke benytter reklameplassene kan CCN sette opp reklame for andre 

på de aktuelle reklameplassene, uten at Annonsørens plikt til å betale vederlag for perioden bortfaller. Dersom Annonsøren 

igjen ønsker å benytte reklameplassene må CCN ha melding om dette senest fjorten dager før montering av reklamen. 

 
9. Hindring/forstyrrelse 

Dersom det inntrer forhold som vesentlig hindrer eller forstyrrer effektiv visning av reklamen sammenhengende i mer enn 14 

dager, har Annonsøren rett til å kreve forlengelse av avtalen tilsvarende den perioden hindringen/forstyrrelsen varer. CCN 

skal varsle Annonsøren om slike forhold. Annonsøren skal umiddelbart etter at hindringen/forstyrrelsen er opphørt gi skriftlig 
melding til CCN dersom leieperioden kreves forlenget. 

 
10. Skadet/tapt reklame 

CCN er ikke ansvarlig for skade forvoldt på, eller av, reklamefeltene, eller for reklame som er kommet bort, men skal varsle 

Annonsøren om slike forhold. Dersom reklamen er produsert av CCN besørger CCN produksjon av nye felter vederlagsfritt, 

jfr. produksjonsavtalens pkt. 6. 

 
11. Ansvarsbegrensning 

CCNs eventuelle ansvar etter denne avtale er begrenset til Annonsørens direkte, dokumenterte økonomiske tap, og kan under 

enhver omstendighet ikke overstige ett års vederlag eks. mva. 

 
12. Overdragelse 

CCN har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen til busselskapet/eier av reklameplassene, 

eventuelt andre som CCNs leierettigheter er overført til. Annonsøren har ikke rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser 

etter denne avtalen til andre. 
 



                                                                                              
  

13. Avtaleforbehold 
De første 24 timene (minst èn virkedag) etter at avtale er inngått, har CCN rett til å si seg fri fra avtalen uten ansvar av 

noen som helst art ovenfor Annonsøren. Kansellering skjer ved skriftlig melding til Annonsøren. 

 
14. Verneting 

Partene vedtar Oslo forliksråd og Oslo Byrett som rett verneting. 

 
15. Endringer 

Denne avtale regulerer fullt ut forholdet mellom Annonsøren og CCN. Eventuelle endringer og tillegg til denne avtale 

kan kun skje med skriftlig samtykke fra begge parter. 

                                                                                                                                 


