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Selskap:
Adresse:
Tlf:
Org. Nr:
(heretter Sponsor):
og
Vikåsen IL
Postboks 110
3051 Mjøndalen
(heretter VIL):

1

FORMÅL
Formålet med avtalen er å regulere forholdet mellom sponsor og VIL. Sponsor vil med avtalen være sikret
profilering av sitt varemerke, profil eller logo på Vikåsen kunstgressbane og inngå i VIL sitt sponsor team.
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AVTALEPERIODE

Avtalens varighet:
1 års avtale

2 års avtale

3 års avtale

5 år avtale

Avtalen gjelder fra signeringsdato og i den avtalte avtaleperioden. Avtalen gjenforhandles etter avtalens utløp.

3

AVTALEBELØP
Sponsor forplikter seg til å betale ett årlig beløp på kroner:

eks mva.

Av denne betalingen skal 90 % anses som vederlag for profilering knyttet til Vikåsen kunstgressbane iht punkt 4.1
og det resterende anses som vederlag for profilering iht punktene 4.2 og 4.3.
Avtalebeløpet overføres til konto 2220.30.28354, første betaling forfaller 14 dager etter signering av avtalen.
VIL sender faktura på det avtalte beløpet. I de følgende årene forfaller avtalebeløpet til betaling den 15. januar.
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VIL FORPLIKTELSER

4.1

Skilt og annen profilering på banen

I forbindelse med gjerde rundt kunstgress banen monteres skilt med sponsors reklamebudskap. Skiltet skal
utformes etter VIL sine retningslinjer og kan ha en størrelse på 1 x 2 meter.
Når aktuelt: Sponsor skal også ha rett til profilering i selve kunstgressbanen, herunder som følger:
Alternativer:




På hver langside i størrelsesorden 1m x 2m
På hver kortside i størrelsesorden 1m x 2m
I banens midtsirkel

Sponsor skal også i det omfang partene blir enige om ha rett til sponsorprofilering i garderober og på eventuelle
gjerder etc rundt banen.
Kostnadene med produksjon av skilt, banner mv samt nedfelling av reklame direkte i kunstgressbanen dekkes av
sponsor. Eventuelle vedlikeholdskostnader dekkes også av sponsor.

4.2

Sponsormarkering

På aktiviteter i regi av VIL vil sponsor bli invitert til å profiler seg ovenfor VIL sine medlemmer. VIL informere
sponsor 1 måned i forkant av aktiviteten og gir informasjon om tilstelningen.

4.3

Annonser

Sponsor vil bli profilert i alle skriv som sendes ut fra VIL til våre medlemmer og samarbeidspartnere. Sponsor vil
også få sin logo på VIL sine sider .

4.4

Konkurrerende virksomhet

VIL kan ikke inngå avtaler med konkurrerende virksomhet til sponsor uten å ha innhentet skriftlig samtykke fra
sponsor.
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VIL`S RETT TIL Å AVSLUTTE AVTALEFORHOLDET
VIL har i avtaleperioden rett til, med en måneds varsel, å kjøpe seg fri fra avtalen dersom VIL anser at avtalen kan
bli til skade for VIL i relasjon til andre avtaleforhold. Sponsor har ikke krav på kompensasjon for slikt frikjøp.
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OPPSIGELSE
Sponsor kan si opp avtalen med seks (6) måneders skriftlig varsel.
VIL kan si opp avtalen med én (1) måneds skriftlig varsel jf 5 ovenfor. Ved oppsigelse etter denne bestemmelse
kan Sponsor ikke fremme krav verken mot VIL.
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MISLIGHOLD

7.1

Mislighold fra VIL side

Ved mislighold skal Sponsor gjøre VIL skriftlig oppmerksom på forholdet, og gi VIL rimelig tid til retting. Hvis
misligholdet ikke blir rettet, eller gjentas, kan Sponsor kreve en forholdsmessig reduksjon av avtalebeløpet for å
kompensere for misligholdet.

7.2

Mislighold fra Sponsors side

Som mislighold fra Sponsors side regnes at de avtalte beløp ikke blir innbetalt i henhold til Avtalen, eller at andre
forpliktelser i henhold til Avtalen ikke blir oppfylt som avtalt. Har Sponsor misligholdt Avtalen, skal VIL
underrette Sponsor, og gi Sponsor rimelig tid til retting.
Ved forsinket betaling skal det svares rente etter morarentelovens bestemmelser. Betalingsmislighold ut over 14
dager etter at skriftlig varsel er mottatt gir grunnlag for VIL til å heve avtalen. Manglende betaling er alltid
vesentlig mislighold.
Ved annet vesentlig mislighold fra Sponsor side, som ikke kan rettes, er VIL berettiget til å heve Avtalen med
øyeblikkelig virkning.
Ved heving av Avtalen på grunn vesentlig mislighold fra Sponsors side, kan VIL likevel kreve full betaling.
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TVISTER
Denne avtale følger norsk rett. Ved tvist mellom partene, kan tvisten bringes inn for norske domstoler.

9

KONTAKTPERSONER
Kontaktpersoner for denne avtale er:

Navn:

Telefon:

E-mail adresse:

Sponsor:

VIL

:

Denne avtale er i to - eksemplarer, ett til Sponsor, ett til VIL.

Sted/dato:_____________________

_____________________
Sponsor
Signaturberettiget
Vikåsen IL
Postboks 110
3050 Mjøndalen

______________________
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