Leverandøravtale EFObasen
inngått mellom_________ og Elektroforeningen (EFO)

Det inngås med dette leverandøravtale mellom _____ (Leverandøren) og EFO om adgang til
å legge inn og holde oppdatert produkter og produktinformasjon i EFO-basen. Avtalen
gjelder EFO-basens til enhver tid gjeldende innhold og format. Avtalen inngås med
leverandører, kunder og grossister som skal innmelde produkter i EFO-basen.
1. Om EFO-basen
EFO-basen er Norges ledende varedatabase for elektroprodukter og tilhørende
produktinformasjon. Hvert produkt kan identifiseres ved et eget elnummer, som eies av EFO.
Produktinformasjonen leveres og oppdateres av leverandører og formidles gjennom EFObasen på leverandørenes vegne.
EFO-basen eies, utvikles og administreres av EFO. EFO har som eier og forvalter av EFObasen en enerett til å råde over EFO-basen. Leverandører av informasjon til EFO-basen har
eierrettigheter til enkeltdata som er registrert av dem i EFO-basen, og til de enkelte
elnummer som de selv har registrert.

2. Leverandørens innmelding av produkter og elnummer
Leverandøren har adgang til å innmelde nye produkter og oppdatere tidligere registrerte
produkter i EFO-basen på vilkår som fremgår av denne avtalen. Innmelding skjer via EFObasens nettløsning. Det kreves ikke medlemskap i EFO for å melde inn produkter i EFObasen, men det kreves inngått leverandøravtale. Innmelder må også være registrert som
bruker i EFO-basen. Dette gjøres ved å sende ferdig utfylt søknadsskjema og firmaattest til
EFO. Behandlingstid for søknader er normalt 1 uke.
Hvert produkt som legges inn i EFO-basen skal ha et elnummer. Elnummeret er et vare/artikkelnummer for elektrisk materiell som gir grunnlag for en rasjonell håndtering og
identifikasjon av produkter i elektrobransjen.

Det er ikke tillatt å bruke elnummer som ikke er registrert i EFO-basen. Leverandøren
oppfordres til å registrere alle elektroprodukter som omsettes på det norske markedet i
EFObasen.
3. Eierskap til elnummer
Innmelder av et produkt vil som utgangspunkt ha eierskap til sitt elnummer så lenge
innmelder betaler for elnummeret, elnummeret ikke skal slettes og noe annet ikke følger av
denne avtalen.
Når et produkt skifter leverandør/importør kan elnummeret likevel følge produkt og
fabrikat. Det betyr at når et produkt går over fra en leverandør til en annen, kan den nye
leverandøren overta produktets elnummer, under forutsetning av at dette godkjennes av
tidligere leverandør. Dersom den tidligere leverandøren begynner å forhandle et tilsvarende
produkt av annet fabrikat, må det tas ut et nytt elnummer for det nye produktet.
Elnummereier kan ikke endre et produkt (dimensjon, funksjon, spesifikasjon, farge osv) slik
at kjøperen av produktet opplever at han har fått noe annet enn det han bestilte. Foretas
endringer av en slik art må nytt elnummer registreres for produktet.
Ved parallellimport hvor ny importør skal forhandle samme produkt som en annen
importør/forhandler, og ny importør også ønsker å registrere produktet i EFO-basen, må
dette gjøres med nytt elnummer.
Dersom et elnummer i EFO-basen slettes kan ikke elnummeret benyttes for nye produkter.
4. Reservasjoner i EFO-basen
Med reservasjoner menes at en bedrift kan reservere en eller flere sammenhengende serier
av elnummer. Reserverte elnummer kan ikke benyttes av andre enn bedriften som
reservasjonen er registrert på.
Korttidsreservasjoner er reservasjoner som har en levetid på 3 måneder. Deretter forsvinner
korttidsreservasjonen automatisk på ubenyttede elnummer, og EFO kan tilby disse til andre
innmeldere.
Langtidsreservasjoner er reservasjoner som elnummereier/innmelder betaler en årsavgift
for og som leverandøren til enhver tid kan benytte til å legge inn nye produkter i EFO-basen.
Langtidsreserverte elnummer kan ikke benyttes av andre så lenge innmelder betaler
årsavgift. Elnummereier kan si opp langtidsreservasjoner med umiddelbar virkning, men slik
oppsigelse gir ikke grunnlag for nedsatt avgift for perioden som ikke benyttes.
Alle elnummer som benyttes ved markedsføring og salg av produkter skal være registrert og
aktive i EFO-basen før produktene markedsføres og selges. Det er ikke tillatt å benytte
reserverte elnummer til salg og markedsføring. Dersom dette misligholdes, faller retten til
langtidsreservasjoner bort.

5. Bruksvilkår
EFO-basen er EFOs eiendom. Innholdet i EFO-basen kan ikke videreselges, kopieres eller
formidles for kommersielt bruk eller formidles til tredjepart overhodet uten at det foreligger
særskilt avtale om dette med EFO.
Leverandøren samtykker til at EFO gir alle aktuelle brukere åpen tilgang til alle data
(grunndata og merdata) for alle elnummer. EFO har alle fullmakter til å besørge dette
gjennom EFO-basen, herunder har EFO en full og ubetinget bruksrett til alle data i EFObasen.
Leverandøren har det fulle ansvaret for at informasjon som meldes inn i EFO-basen er riktig
og holdes oppdatert. Leverandøren plikter å vedlikeholde og oppdatere EFO-basen med den
til enhver tid gjeldende produktinformasjon for sine elnummer. Hvis Leverandøren ikke
oppfyller sin forpliktelse kan EFO utstede pålegg. Rettes ikke forholdet innen en rimelig frist
satt av EFO, skal EFO kunne slette leverandørens elnummer eller sette elnummeret som
inaktivt/utgått.
Dersom et elnummer blir slettet eller satt som inaktivt/utgått, uavhengig av årsak, vil
elnummeret og tilhørende informasjon fortsatt ligge tilgjengelig i EFO-basen for ettertiden.
EFO har ikke ansvar for tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som følge av at
opplysninger i EFO-basen er feil, at EFO-basen eller opplysningene i EFO-basen ikke er
tilgjengelig via EFOs nettløsning eller at leverandøren ikke har oppgitt riktige begrensninger
for formidling av merdata. Leverandøren skal holde EFO skadesløs for tap som bruker eller
tredjeparter blir påført som følge av uriktig informasjon i EFO-basen.
EFO kan kreve erstattet direkte tap som oppstår på grunn av brudd på bestemmelser i denne
avtalen.

6. Fakturering og betaling
Fakturering og betaling for elnummer skjer i henhold til gjeldende prisliste publisert på EFOs
nettsider.
For langtidsreservasjoner gjelder særskilt at avgift for ett år påløper allerede ved uttak av en
langtidsreservasjon. Dersom en langtidsreservasjon sies opp innen ny årsperiode, påløper
ikke neste årlige avgift.
Elnummer er et vare-/artikkelnummer for bruk i Norge. Dersom innmelder velger å betale
bruk av elnummer fra bank/betalingssted utenfor Norge må innmelder (betaler) betale
eventuelle overføringskostnader/-gebyrer.

Ved inkasso av ikke betalte elnummer blir alle elnummer som er registrert på innmelder
slettet.

7. Endringer i avtalen
EFO kan kreve at Leverandøren aksepterer oppdaterte vilkår for EFO-basen som erstatter
denne avtalen, såfremt det er et saklig behov for oppdateringene. Eksempler på saklig behov
kan være at det skal tilbys nye eller endrede produkter, at EFO-basens innhold utvikles, at
nye typer aktører skal knyttes opp til EFO-basen, osv. EFO kan likevel ikke kreve oppjustering
av vederlag for elnummer uten leverandørens samtykke.
EFO skal varsle skriftlig om eventuelle endringer minst tre måneder dager før de trer i kraft.

8. Avtalens varighet – oppsigelse og plikter ved utmelding
Denne avtalen gjelder pr. kalenderår og kan eventuelt sies opp senest 30. oktober hvert år,
med virkning for påfølgende kalenderår.
Ved oppsigelse av denne avtalen, opphører likevel ikke Leverandørens ansvar overfor EFO
for krav som måtte oppstå, jf. punkt 5.
Ved utmelding mister Leverandøren retten til å bruke tildelte elnummer inkl. alt sitt eierskap
til elnummer, og plikter umiddelbart å fjerne elnummer og alle referanser til disse fra alle
dokumenter, kataloger, brosjyrer, web-sider og annet Leverandøren er ansvarlig for, samt
eventuelle eksterne databaser.

9. Tvisteløsning
Denne avtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister mellom partene, som ikke lar seg
løse gjennom forhandlinger, skal avgjøres ved de alminnelige norske domstolene og søksmål
skal i slike tvister reises for Oslo tingrett.

10. Signaturer

Oslo, dag. månd. år

_____, dag.månd.år

Elektroforeningen

___________

___________________

__________________

