GENERELLE VILKÅR
1.

2.

Ikke inkludert i tilbudet:
• Rigg av utstyr, så som kraner, monitorer og PA-utstyr er normalt ikke inkludert. Dette
utstyret leveres "ferdig pakket på gulvet". Dersom det trengs ekstra bemanning for å
rigge opp eller ned slikt utstyr vil dette, kostnadsmessig beregnes separat dersom
annet ikke er avtalt.
•

Overtid for bemanning faktureres etter forbruk.

•

Kostnader knyttet til reise, herunder dietter, billetter og overnatting er ikke tatt med, og
vil bli fakturert i henhold til statens satser og gjeldende tariffer.

•

Kostnader til transport, herunder kjøring, fergebilletter, særlige veiavgifter, budbiler og
annen logistikk vil bli fakturert i henhold til forbruk.

•

Kostnader til Carnet og/eller andre offentlige dokumenter vil bli fakturert i henhold til
behov.

•

Eventuelle kostnader knyttet til parkering og omregulering til parkering faktureres etter
regning.

•

Eventuelle kostnader for å føre frem strøm/aggregat faktureres produksjonsselskapet.

•

Kostnader til forbruksmateriell så som videobånd, harddisker DVD-plater og lignende
faktureres i henhold til forbruk.

Andre forhold
VB-INNSLAG:
• Så langt mulig må alle innslag til programmene leveres i henhold til samme tekniske
standarder som er bestemt av TV-kanalen. Det vil si at lydnivåer og andre tekniske
spesifikasjoner skal være innenfor de toleransegrenser som det ferdige programmet
•

Alle VB-innslag skal normalt være ferdig redigert og ha stigende tidskode igjennom
hele innslaget.

•

Normalt må VB-materiale leveres på Betacam SP eller Digital Betacam. Etter avtale
kan bussen motta andre formater, men materialet kan for eksempel ikke avvikles fra
DVD eller VCD uten forutgående konvertering.

MUSIKK:
• Ved musikkproduksjon er det viktig å påpeke forskjellen i teknisk behov ved play- og
singback i forhold til live orkester. Det kreves normalt et betydelig større teknisk
opplegg hvis en artist skal opptre live i forhold til playback.
•

Normalt kan OB-Team gjøre om den tekniske riggen fra playback til live musikk i løpet
av noen få timer, men for å være sikker på å kunne skaffe til veie nødvendig utstyr,
ber vi om minst 24 timers varsel, da det ofte innebærer innleie fra underleverandører.

KAMERAKRAN:
• Som hovedregel leveres kran pakket, sammen med OB-buss, og skal pakkes ned
sammen med øvrig studioteknikk etter endt produksjon. Det er kranoperatøren,
eventuelt sammen med annen riggehjelp fra produksjonen som står for opp- og
nedrigg. Dersom OB-Team ikke har annen utleie av kran i perioden mellom to
produksjonsdager kan kranen imidlertid stå ferdig rigget i studio.
•

Når det gjelder bruk av kran utendørs må det normalt tas værforbehold da
elektronikken i kranene er ømfintlig, og ikke i særlig grad tåler regn og fuktighet.

3.

Endring av avtalen:
• Denne avtalen kan kun endres av representanter for partene som har nødvendig
fullmakt til å foreta økonomiske disposisjoner knyttet til prosjektet.

4.

Kansellering:
• Ingen av partene kan senere enn 4 uker før produksjonsstart, helt eller delvis
kansellere avtalen. Kanselleres hele eller deler av oppdraget etter denne dato av
grunner som ikke er nevnt under punktene "Ansvar", "Force Majeure" eller
"Mislighold" skal OB-Team holdes skadefri ved at fullt oppgjør finner sted i henhold til
avtalen.

5.

Ansvar:
• Skulle det oppstå en situasjon hvor leveransen på grunn av uhell, ulykker eller andre
ekstraordinære forhold kan bli forsinket, forplikter OB-Team seg til med alle rimelige
midler å finne løsninger som kan bidra til videre produksjon på de planlagte tider.

6.

•

Dersom OB-Team ikke kan gjennomføre leveransen som forutsatt og dette skyldes
uaktsomhet fra OB-Team sin side er OB-Team ansvarlig for det direkte tap som er
oppstått. Det direkte tap er begrenset til nødvendige og dokumenterte merutgifter som
den mangelfulle eller forsinkede leveransen har påført Kunden.

•

OB-Team er ikke ansvarlig for indirekte tap (følgetap/konsekvenstap) som følge av
mangelfull eller forsinket leveranse, med mindre slik tap er oppstått som følge av grov
uforstand fra OB-Team sin side.

•

Som indirekte tap regnes:
o Tap som følge av redusert eller bortfalt produksjon eller inntekt
o Tap som følge av at leveransen ikke kan nyttiggjøres som forutsatt
o Tap som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig
oppfylt

•

Under alle omstendigheter er erstatningsansvaret oppad begrenset til det samlede
kontraktsbeløp.

Force Majeure:
• Ingen av partene kan holdes ansvarlig for unnlatelse av å oppfylle sine forpliktelser i
henhold til denne kontrakt dersom partene godtgjør at unnlatelsen eller forsinkelsen
skyldes hindring utenfor hans kontroll, så som krig, jordskjelv, opprør, brann,
lynnedslag, storm, flom, ulovlig arbeidskamp, streik eller annen arbeidskamp i andre
bedrifter, svikt i telesambandet eller andre forhold som betegnes som force majeure.
•

Såfremt slike forhold har betydning for gjennomføring av kontrakten - helt eller delvis skal den annen part varsles umiddelbart.

•

Partene er ikke forpliktet til gjennomføring av kontrakten så lenge hindringen er
virksom. Ingen av partene kan kreve erstatning som følge av tap som skyldes
hindringen

7.

Mislighold:
• Dersom en av partene misligholder sine forpliktelser etter denne avtale, kan den
annen part kreve utbedring innen rimelig frist, si opp avtalen eller eventuelt heve
denne med umiddelbar virkning om misligholdet er vesentlig. Betalingsmislighold
regnes alltid som vesentlig. Spørsmål om erstatning avgjøres etter alminnelige regler.

8.

Forsikringer:
Generelt:
• OB-Team forsikrer sine eiendeler og ansatte
• Kunden forsikrer sine eiendeler og ansatte
• Kunden forsikrer selve produksjonen, og velger selv dekningsgrad og nivå på denne
forsikringen
•

OB-Team tegner alle lovpålagte forsikringer, samt forsikrer det personale som er
ansatt/innleid av OB-Team selv, og hvor OB-Team har arbeidsgiveransvar. Dette
gjelder også OB-Teams produksjonsutstyr og øvrige eiendeler.

•

OB-Team har intet ansvar for skader som Kundens gjester, ansatte eller andre som
Kunden måtte ha med seg i forbindelse med produksjonen, forvolder seg selv, andre
eller på OB-Teams eiendom eller ansatte. OB-Team er ikke forsikret mot slike skader
og følgelig er Kunden forpliktet til å tegne slik forsikring.

•

Kundens eiendeler er ikke forsikret gjennom de avtaler OB-Team har inngått. Kunden
forsikrer etter eget ønske sine eiendeler, herunder dekorasjoner, rekvisitter,
bekledning og alt annet løsøre som medbringes

•

Frilansere som driver eget firma forutsettes å ha nødvendige ansvarsforsikringer
intakt.

OB-Team har tegnet nedenstående forsikringer og forplikter seg til å holde disse ajour til
enhver tid:
Brann tyveri og naturskade:
• OB-Team har en tingskadeforsikring for egne eiendeler som dekker brann, tyveri og
vannskade. Tingskadeforsikringen er utvidet til også å dekke "Plutselig og uforutsett
skade med spesiell dekning under transport".
Avbruddsforsikring:
• OB-Team har forsikring som dekker inntektstap ved ulykker.
•

NB: Produksjonsforsikring som dekker følgeskader ved avbrudd, så som tap av
reklameinntekter for den kanalen hvor programmet evt. skal sendes, eller andre
følgekostnader (se også pkt. om ansvar) er ikke dekket av OB-Teams forsikringer.
Slik forsikring kan - etter Kundens ønske og regning - tegnes for den enkelte
produksjon.

Skade på tredjemanns eiendom påført av OB-Teams ansatte:
• Gjennom konsernavtale i TV 2 har OB-Team ansvarsforsikring som dekker
erstatningsansvar for skade som inntreffer i Norden.
Med skade menes:
• Personskade, dvs. skade, død eller sykdom påført en annen person.
•

Tingskade, dvs. tap av eller fysisk skade påført en annens løsøre - herunder dyr eller fast eiendom

9.

Taushetsplikt:
• Begge parter forplikter seg til å sørge for at ansatte og andre med tilknytning til
produksjonen bevarer taushet med hensyn til produksjonsmessige, innholdsmessige
og økonomiske forhold knyttet til produksjonen

10.

Overdragelse:
• Partenes rettigheter og plikter etter denne avtale kan ikke overdras uten samtykke fra
den annen part.

11.

Kredittering på rulletekst:
• Kunden skal så langt mulig påse at OB-Team AS blir navngitt på produksjonens
rulletekst, f. eks. slik: OB-Teknikk er levert av OB-Team AS"

12.

Lovvalg:
• Partene vedtar at kontraktsforholdet skal reguleres av norsk rett.

13.

Tvister:
• Eventuelle tvister med utspring i dette kontraktsforhold skal avgjøres ved voldgift i
samsvar med bestemmelsene i tvistemålslovens kap. 32. Ved voldgift vedtas Oslo
som verneting.
•

Denne voldgiftsklausulen skal ikke forhindre partene fra å begjære midlertidig
forføyning for de ordinære domstoler i Norge eller i andre land.

