Avtale
om bruk av Tisleifjorden isbane
Det er inngått avtale mellom Leverandør og Kunde om Kundes bruk av Tisleifjorden isbane
(«Isbanen»).

1 Parter
Leverandør:

ISBANEDRIFT AS
Org. nr. 914 156 688
3560 Hemsedal

Kunde:
Selskapsnavn:
Postadresse:

Kontaktperson:
Telefonnummer:
E-post adresse :
Hotell den bor på:
Fakturaadresse:
(hvis annen enn
postadresse)

2 Isbanens formål mv.
2.1 ISBANENS FORMÅL
All aktivitet på Isbanen skal ha til formål å drive kjøreopplæring eller annen trafikksikring
(f.eks dekktesting eller testing av annet trafikkutstyr). Det påhviler Kunden å legge opp sitt
arrangement slik at Isbanens formål ligger til grunn for bruken av Isbanen.
2.2 BANENS ÅPNINGSTID
Isbanens åpningstider er 08:00 - 18:00 mandag til fredag og lørdager 09:00 - 16:00.
Vedlikeholdsaktiviteter som oppsett/fjerning av kjegler/profileringsutstyr og inspeksjon av
banelegemer kan foregå utenom disse tidene, men ikke i mellom klokken 21:00 - 06:00.
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3 Kundens bruk av Isbanen
Kundens hovedformål med
kjøringen:
Dato for kjøring:

År:

Ca. antall biler:
Type biler
(personbiler,
utryknings-kjøretøy
o.l.):

Kjøretid (forventet
start / lunsjpause /
slutt)
Tidspunkt for pause
lørdagsarrangement
Banesegment
Kundeprofilering på
banen (bannere,
benker etc.)

4 Vilkår for bruk av Isbanen
4.1 KRAV TIL FØRERE AV BILER PÅ ISBANEN
Samtlige krav for føring av motorvogn, både knyttet til føreren og kjøretøyet, gjelder ved
bruk av Isbanen. Eksempelvis må enhver sjåfør ha gyldig førerkort (eller trafikalt grunnkurs
og drive øvelseskjøring), og kjøring i påvirket tilstand er ikke tillatt.
Leverandøren kan selv eller i regi av politiet gjennomføre kontroll på Isbanen. Enhver
overtredelse vil normalt bli politianmeldt.
4.2 SIKKER ADFERD
Alle deltagere i Kundens gruppe skal utøve sikker adferd, både når de kjører, oppholder seg i
depotene eller oppholder seg på og rundt isbanen. Dette omfatter å vise aktsomhet og overholde
trafikkreglene både for kjørende og gående.
4.3 ANTALL BILER PÅ ISBANEN
Antall biler som kan kjøre på en isbane samtidig avhenger av banens størrelse. Leverandør
forbeholder seg retten til å bestemme hvor mange som til enhver tid kan kjøre på de forskjellige
banelegemene.
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4.4 TEKNISKE KRAV TIL KJØRETØY OG DEKK
Isbanen kan bare brukes av kjøretøy som er registrert for vanlig vegtrafikk med mindre skriftlig
godkjenning er gitt av Leverandør i forkant. ATV/UTV krever skriftlig godkjenning i forkant.
Utskrift av godkjenning fra Leverandør må medbringes på banen, hvis ikke vil kjøretøyet ikke
bli akseptert.
All kjøring på isbanen har mandag til fredag en øvre støygrense på 82 dB(A) målt 10m fra
kanten av banelegemet. Lørdag er øvre støygrense 79 dB(A).
Dekk med pigger med mer enn 2,0mm overheng er ikke tillatt. Dette måles fra
«hovedgummiflate» og til topp pigg på kjøredagen. Leverandør kan gi dispensasjon fra dette
kravet. Dispensasjon gis kun på eget skjema fra Leverandør og må medbringes.
4.5 RETT TIL Å BORTVISE PERSONER/KJØRETØY
Er det personer i Kundens gruppe som Leverandør mener kjører i påvirket tilstand, utøver
usikker adferd, eller på annen måte ikke følger Leverandørens instrukser har Leverandør rett til
å bortvise personen.
Er det kjøretøy i Kundens gruppe som ikke samsvarer med de tekniske krav ovenfor har
Leverandør rett til å bortvise kjøretøyet. Motsetter personen/eier av kjøretøyet seg
bortvisningen er det Kundens ansvar å fysisk fjerne personen/kjøretøyet. Etterleves ikke dette
kan Leverandør stoppe arrangementet/bruken av Isbanen til personen/kjøretøyet er fysisk
fjernet fra Isbanen.
Vederlaget for Baneleie og ev. tjenester ved slik stopp refunderes ikke.
4.6 TILTREDELSE AV DELTAKERERKLÆRING
Det er et vilkår får bruk av Isbanen at vedlagt standard deltakererklæring tiltres av samtlige
deltakere.
Dersom erklæringen mot formodning ikke signeres anses erklæringen tiltrådt ved konkludent
adferd ved inngåelsen av Avtalen og bruk av Isbanen.

5 Krav til gjennomføring av arrangement
5.1 ORGANISERING
Kunde skal ha en koordinator som til enhver tid er tilstede på isbanen. Kunde plikter ved
oppstart hver bruksdag å informere Leverandør om hvem dette er og oppgi telefonnummer.
5.2 FØRERMØTE
Kunde skal for hver gruppe holde et førermøte før oppstart. Møtet kan ikke holdes mer enn 1
dag før oppstart. Møtet skal gjøre deltagerne kjent med praktisk gjennomføring av
arrangementet på Isbanen. Dette skal inkludere som minimum: arrangementets formål,
tekniske krav til biler, sikker adferd på Isbanen, prosedyrer ved tauing. Leverandør vil på
forespørsel oversende informasjon.
5.3 KUNDES PROFILERING
Hvis Kunde ønsker egen profilering på- og ved innkjørsel til Isbanen ifb med sitt
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arrangement skal dette avklares skriftlig senest 14 dager før første arrangementsdag.
Leverandør beslutter utformingen av profileringen og forbeholder seg retten til å fjerne
profilering som eksempelvis kan være til fare for aktiviteten på Isbanen eller sjenerende for
tredje part. Ser leverandør behov for å rydde opp etter kunde i etterkant av
bruksdag/arrangement faktureres dette ihht medgått tid og uten spesifisering.

6 Leverandørens forpliktelser
6.1 PLIKT TIL Å LEVERE ALMINNELIGE GOD ISBANE
Leverandøren er forpliktet til å stille Isbanen til rådighet i henhold til Avtalen, og at den er i
alminnelig god stand.
Dersom det oppstår vær- eller føreforhold som medfører at et arrangement avlyses
forbeholder Leverandøren seg retten til baneleie i henhold til bestemmelsene i punkt 9.

7 Bruk av Isbanen og ansvarsfraskrivelser
7.1 BRUK AV ISBANEN
Kundens bruk av Isbanen skjer på egen risiko.
Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar, herunder men ikke begrenset til, eksempelvis
personskader, død og materielle skader som en følge av Kundens bruk av Isbanen.
Kunden er kjent med, og har akseptert, at han ikke kan fremme noe økonomisk krav mot
Leverandøren som en følge av bruken av Isbanen og at Leverandøren ikke har noen forsikring
som omfatter Kunden.
7.2 FORHOLDET TIL UNDERLEVERANDØRER AV LEVERANDØR
Kunden er avskåret fra å fremme krav som springer ut av bruken av Isbanen, eller øvrige
forhold i Avtalen mot Leverandørens underleverandører, herunder men ikke begrenset til
eksempelvis Golfjellet Utmarkslag SA som er konsesjonseier eller Morten Bjørn Gulbransen
ENK org. nr. 970 564 306.

8 Tiltak mot forurensing
Alle kjøretøy skal kontrolleres for olje- og drivstofflekkasjer hver bruksdag før kjøring på
Isbanen. Reparasjoner skal ikke gjøres på Isbanen.
Leverandør har tilgjengelig utstyr som kan brukes til oppsamling av evt. forurensing. Kunde
er pliktig ved lekkasjer/søl å umiddelbart gjøre tiltak for å stoppe videre lekkasje/søl og
samle opp det som har kommet på isen.
Kunde skal etter hver bruksdag rydde alt avfall og samle det i sekker. Dette skal enten
fjernes av Kunde eller han kan informere Leverandør om at det er søppelsekker som skal
fjernes.
Ser Leverandør behov for å rydde opp etter kunde i etterkant av bruksdag/arrangement
faktureres dette ihht medgått tid etter gjeldende satser og uten spesifisering.
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9 Kanselering og avbestilling
9.1 LEVERANDØRENS RETT TIL Å KANSELLERE ELLER GJØRE ENDRINGER
Leverandør skal forsøke så langt det er rimelig og forsvarlig å gjennomføre Kundens
arrangement i henhold til Avtalen, men Leverandør har rett til å kanslere eller endre
arrangementet. Dette inkluderer å tilby andre banelegemer.
Må Leverandør kansellere hele eller deler av arrangementet på grunn av værforhold eller
andre forhold som ikke tillater kjøring skal Kunde informeres om dette så fort dette er kjent
for Leverandør. Kunde og Leverandør skal i fellesskap avklare om det er aktuelt å forskyve
arrangementet.
Ved kansellering skal 30 % av Baneleien betales i sin helhet. Den resterende delen av
baneleien avkortes ut i fra hvor stor del av arrangementet som må kanselleres. Dersom for
eksempel 1 av 3 dager blir kansellert skal total Baneleie være 2/3 av den avtalte samlede
Baneleien.
9.2 AVBESTILLING
Kunde kan avbestille arrangementet helt fram til dagen for arrangementet, men følgende
regler gjelder for refusjon av innbetalt eller betalingsplikt dersom betaling ikke har funnet
sted:
• 30% av Baneleien er ikke refunderbart uavhengig av når og hvem som kansellerer
arrangementet
• Ved kanselering 100 til 61 kalenderdager før arrangementstart skal 50% av Baneleie
betales
• Ved kanselering 60 til 0 kalenderdager før arrangementstart skal 100% av Baneleie
betales

10 Pris og betaling
Alle priser er oppgitt i NOK eks mva.
10.1 BANELEIE
Bane som gitt i seksjon 3
10.2 TJENESTER
Taueassistanse

2500,-/dag

Avholde førermøte og oppstart kjøredag 2000,-/førermøte
Oppsett kundeprofilering

350,-/t

Høvling i løpet av dagen (minimum 2t) 550,-/t
Diesel/bensin (avtales med hotell)

Pumpepris Gol for aktuell dag + 1kr

Leie av kjegler (50 stk)

750,- /dag

Opprydding etter kunde

350,-/t

side 5 av 6

10.3 BETALINGSPLAN
Leverandør kan gjøre gjeldende følgende betalingsplan for Baneleie:
• 30 % ved signering avtale
• 70 % etter gjennomført arrangement
Tjenester faktureres 100% etter gjennomført arrangement
10.4 BETALINGSFRIST
Faktura betales i henhold til forfallsdato på faktura. Ved forsinket betaling beregnes
forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling mm. Ved
purring/inkassovarsel kreves standard purregebyr.
Ved vesentlig betalingsmislighold regnes også ikke-forfalte fakturaer som forfalt og kan
inndrives sammen med forfalte krav.
Innsigelser mot fakturaer skal fremmes skriftlig til Leverandør innen 10 dager etter at
fakturaen er mottatt. Ved oversittelse av fristen anses betalingskravet som erkjent.

10.5 HEVING AV AVTALEN VED BETALINGSMISLIGHOLD
Betaler ikke Kunde første delbetaling av Baneleie (30%) innen forfallsdato blir den aktuelle
baneleieperioden kansellert og denne avtalen automatisk hevet. Baneleieperioden blir da
tilbudt andre kunder. Dette skjer uten noe form for advarsel. Ønsker Kunde fortsatt å bruke
denne baneleieperioden stiller Kunden på lik linje med andre interesserte etter "først til
mølla" prinsippet.

11 Vesentlig mislighold
En part kan heve avtalen med umiddelbar virkning hvis den andre parten begår et vesentlig
avtalebrudd. Ved avtalebrudd som kan rettes (med unntak av delbetaling av Baneleie som
gitt ovenfor), avhenger denne hevingsretten av at den andre parten unnlater å rette innen 14
dager etter å ha mottatt skriftlig krav om retting med informasjon om bruddet. Forsinket
betaling som overstiger 14 dager skal under enhver omstendighet anses som et vesentlig
kontraktsbrudd.
***

_______________________________
Kunde

_______________________________
Leverandør

_______________
Dato
Avtalen er ikke bindende før den er signert av begge parter. Denne avtalen er signert i to eksemplarer
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