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AVTALE  
 

mellom Kodabas AS og _________________________________(heretter kalt firmaet) 
 
Det er i dag inngått følgende avtale om deltagelse i Kodabas VAREKATALOG: 
1. Firmaet bekrefter med dette deltakelse i «KODABAS Varekatalog» - Sentral varedatabase 

for kosmetikk- og frisørbransjen. 
2. Firmaet skal betale en etableringskostnad, samt en årlig avgift for å få tilgang til løsningen. 

Firmaet må angi virksomhet/omsetning ihht vedlagte prisoversikt for beregning av 
etableringskostnad og årsavgift. Kostnad år 1 fremgår av vedlagte oppstilling. Årlige 
kostnader for påfølgende år fastsettes av KODABAS AS. 

3. Firmaet binder seg for deltakelse i minimum 12. mnd. fra avtaleinngåelse. Oppsigelse kan 
deretter gjøres med 6 mnd. oppsigelsesfrist. Oppsigelse sendes KODABAS AS. 

4. Når påmelding er mottatt av KODABAS AS sendes det ut faktura. Når denne er betalt blir 
firmaet kontaktet av Kodabas, som forestår alt praktisk arbeid med bla opplæring. 

5. Som leverandør forplikter firmaet seg til enhver tid å ha oppdatert og riktig informasjon 
liggende i databasen. Leverandøren har ansvar for lokalt å generere en fil etter det format 
som til enhver tid kreves. Kodabas vil bistå med support ved behov. Ved filoverføring 
kontrolleres og oppdateres dataene, og det genereres en kvitteringsfil med melding om 
status for overføringen. Det er opp til leverandør å foreta nødvendige grep dersom 
meldingen i kvitteringsfilen tilsier at noe gikk galt.  

6. Som kunde/abonnent disponerer hver abonnent sin egen fil. Databasen logger hvilke 
endringer/nyheter som tidligere er lagt ut til den enkelte, og det er kun endringer etter 
forrige utlegg som blir lagt ut i gjeldende kjøring. Kunden velger selv når han vil laste ned 
vareinformasjon. Dersom det oppdages feil i databasen, forplikter kunden seg til å 
rapportere dette umiddelbart til leverandør/Kodabas, fortrinnsvis ved å logge feilen direkte 
på www.kodabas.no.  

7. Kunder/Abonnenter må angi hvorvidt leverandørens veiledende pris ønskes oppgitt. 
Kodabas AS vil presisere at dette er en ren service fra leverandør, og at det er opp til 
hvert enkelt firma og selv sette endelig utsalgspris. 

8. Firmaet kan ikke videreformidle/-selge dataene til en tredjepart, med unntak av 
kasseleverandører som kan benytte dataene til sine tilknyttede salonger, forutsatt at disse er 
godkjente av merkeleverandør. Oversikt over antall salonger sendes Kodabas i 
begynnelsen av hvert kalenderår. 

 
Firmanavn: __________________________________________Org.nr. ________________ 
 
Postadresse: ________________________________________________________________ 
 
Besøksadresse: ______________________________________________________________ 
 
Kontaktperson (blokkbokstaver):________________________________________________ 
 
E-post: _____________________________  Telefon:___________________________ 
 
Signatur (ansvarlig firma):______________________________________________________ 
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For Kodabas AS:      
 
Brukernavn:________________________ Passord:________________________ 

 
PRISSTRUKTUR 2022 (eks.mva) 

Leverandør (kryss av for riktig abonnement) 
 
Bedrift:____________________________________ 
 
 Etablerings-

kostnad 
(engangsavgift) 

Årlig avgift  
(Medlem/ikke 

medlem i FL/KLF) 

Kryss av for 
korrekt 

abonnement: 
Leverandør omsetning 0-
10 mill 

5 000 
 

12 339/14 787  

Leverandør omsetning 10-
20 mill 

10 000 
 

31 587/38 064  

Leverandør omsetning 20-
100 mill 

15 000 47 649/57 096  

Leverandør omsetning 
over 100 mill 

20 000 69 020/82 323  

 
 

Bransje:   Frisør  

 Kosmetikk  

 Annen____________________ 
 
GLN: _____________________________________ (Bestilles på GS1.no) 
 

Medlem av FL/KLF**:      JA  NEI 
**rabatterte priser for medlemmer av FL og KLF. 
  
 
Jeg bekrefter med min signatur at alle firmaopplysninger er korrekte og at prisstrukturen og 
avtalen er forstått. 
 
 
___________________________  ______________ 
Signatur ansvarlig firma   Dato 
 
 
Utfylt avtale sendes KODABAS AS: post@kodabas.no 
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For Kodabas AS:      
 
Brukernavn:________________________ Passord:________________________ 

 
PRISSTRUKTUR 2022 (eks.mva) 
Abonnent (kryss av for riktig abonnement) 

 
Bedrift: ____________________________________________ 
 
Kjede 
 

20 000 82 323  

Abonnent –  
1 salong/butikk 

2 500 4 347  

Abonnent –  
inntil 10 salonger/butikker 

5 000 14 787  

Abonnent –  
11-30 salonger/butikker 

10 000 38 064  

Abonnent –  
31-50 salonger/butikker 

15 000 57 096 
 

 

Abonnent –  
51- 70 salonger/butikker 

20 000 82 323  

Abonnent –  
71-100 salonger/butikker 

25 000 109 886  

Abonnent –  
over 100 salonger/butikker 

40 000 158 725  

 

Vi ønsker å få tilsendt veiledende priser:   JA   NEI            
 

Bransje:   Frisør  

 Kosmetikk  

 Annen____________________ 
 
 
Erklæring fra kasseleverandør: Vi bekrefter at vi pr d.d. har _______ antall salonger, og at 
vi innen 15.januar hvert år sender oppdatert oversikt over antall salonger til post@kodabas.no. 
 
 
Jeg bekrefter med min signatur at alle firmaopplysninger er korrekte, og at prisstrukturen/ 
avtalen er forstått. 
 
___________________________  ______________ 
Signatur ansvarlig firma   Dato 
 
 
Utfylt avtale sendes KODABAS AS: post@kodabas.no 

 


