Standard betingelser
UpSport Klubb-app
(A) SportsCapital AS og UpSport har forpliktet seg til lojalt å følge de etiske retningslinjer og verdier som gjelder
for norsk idrett og de til enhver tid gjeldende lover og regler for norsk idrett.
(B) UpSport-konseptet har som formål å bidra økonomisk til klubbenes og forbundenes økonomi gjennom å tilby
et klubbsystem, som innbefatter en egen Klubb-app med både nyhetskanal for klubben og et eget
kommunikasjonssystem. Klubb-appen og konseptet er reklamefinansiert og brukerne aksepterer å motta
informasjonsmeldinger gjennom den kommersielle kanalen opptil 2 ganger per dag.
(C) Klubben vil få tilgang til en egen Klubb-app som tilrettelegger for kommunikasjon, internt i klubben og også
eksternt, samt gir Klubben inntekter fra den kommersielle kanalen. Klubben får egne medlemmer og andre til
å laste ned appen og som derigjennom aksepterer å motta opptil to informasjonsmeldinger per dag fra den
kommersielle kanalen. På basis av databasen skal UpSport selge informasjonsmeldinger til næringslivet.
UpSport tar betalt per melding som sendes ut og vises i appen og fordeler avtalte andeler til idretten.
(D) Klubben skal gjennom målrettet arbeid gjennom sine egne medlemmer, brukere og andre kontakter
markedsføre systemet, slik at flest mulig deltar og støtter klubben ved å laste ned appen og tar appen i bruk.
Nedlasting og bruk av appen er gratis for brukerne.*
* Ved nedlasting og bruk av Klubb-appen vil tele-/nettoperatør kunne belaste bruker med utgifter for datatrafikk, og tilsvarende fra
tredjeparter ved videre klikk til sider det henvises til.

(E) Tilgjengeliggjøring av Klubb-appen koster NOK 9.900,- eks. MVA. Beløpet trekkes fra annonseinntektene ved
de kvartalsvise avregningene. Dersom klubben ikke har fått mer enn 300 brukere av appen innen 12 måneder
fra Klubb-appen ble gjort tilgjengelig på AppStore/Google Play OG Klubbens andel av annonseinntektene ikke
dekker kostnaden på NOK 9.900,- i samme periode, står UpSport fritt til å fakturere Klubben restbeløpet.
(F) Månedlig lisenshonorar er NOK 200,- eks. MVA som trekkes andelsmessig fra annonseinntektene ved de
kvartalsvise avregningene. Lisenshonoraret dekker også teknisk support på telefon/mail. Dersom Klubben
ikke har hatt nok inntekter fra den kommersielle kanalen, kan UpSport fakturere Klubben for det utestående
beløp ved utgangen av avregningsåret, dog skal Klubb-appen minimum ha vært tilgjengelig på
AppStore/Google Play i 6 måneder.
(G) Klubben mottar 45% av nettoinntektene fra salget av annonsering gjennom den kommersielle kanalen i
Klubb-appen (Nettoinntekt = Salgsinntekt - utsendelseskost).
(H) Klubben godtgjøres senest innen 30. dager etter opptjeningskvartalet. Godtgjørelsen utbetales til Klubbens
offisielle bankkonto.
(I)

Innsamlede opplysninger benyttes kun til nevnte formål og kan kun benyttes av UpSport AS i Norge og av de
forskjellige særforbund underlagt Norges idrettsforbund. Ingen informasjon eller deler av informasjon vil
utleveres eller selges til tredjepart.

(J)

Klubben MÅ oppgi om den er MVA-pliktig eller ikke.
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