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1. INTRODUKSJON 

Disse vilkårene gjelder for oppdraget 

(«tjenesten», «prosjektet») Park Pixel AS 

påtar seg for Kunden. 

 

2. AVTALENS RANG 

Avtalte vilkår i tilbudet, ordren eller andre 

skriftlige kontrakter. Går foran vilkårene I 

dette dokumentet. 

 

3. PROSJEKTDETALJER 

3.1. Utvalg av bilder for levering av Prosjektet 

foretas av Park Pixel. 

 

3.2. Dersom du kansellerer, angrer eller ikke 

er fornøyd med vår levering. Så er du 

likevel pliktig til å betale for utført arbeid 

og medgåtte materialer iht. 

angrerettloven §16. Ved tjenester som 

leveres elektronisk, ved f.eks. e-post, så 

bortfaller angreretten i det tjenesten er 

levert. 

 

3.3. Kunden er ansvarlig for å innhente 

tillatelser som er nødvendig for utførelse 

av arbeidet, herunder tillatelse til 

fotograferingssted, samtykke fra 

personer som skal avbildes, samtykke fra 

personer som har rettigheter til 

gjenstander som skal avfotograferes 

m.m. 

 

3.4. Bestilte oppdrag faktureres uansett om 

bildene benyttes eller ikke. 

 

3.5. Dersom Kunden ikke møter til avtalt tid 

for fotografering, eller avbestiller 

oppdraget senest 24 timer før avtalt 

fotografering, faktureres full pris iht. 

avtale. 

 4. RETTIGHETER TIL TJENESTEN 

4.1. Tjenesten er beskyttet iht. 

Åndsverksloven. Vi anbefaler å lese de 

viktigste utdragene nedenfor: 

§ 2 for hva som er beskyttet. 

§ 20 for videoproduksjon. 

§ 23 for fotografering. 

 

4.2. Bildene kan kun benyttes på den måten 

og til det formål som er spesifisert i 

Avtalen. All annen bruk krever tillatelse fra 

Park Pixel. Bildene kan ikke videreselges, 

lånes ut eller lisensieres til tredjepart uten 

tillatelse fra Park Pixel 

 

4.3. Kunden kan ikke uten Park Pixel sitt 

samtykke digitalisere, kopiere eller på 

annen måte reprodusere eller fremstille 

nye eksemplarer av tjenesten eller deler 

av dette uten samtykke fra Park Pixel. 

Dette omfatter også fremstilling av 

digitale eksemplarer på papir eller 

lignende. 

 

4.4. Bildene kan ikke endres eller bearbeides 

uten samtykke fra Park Pixel. 

 

4.5. Park Pixel skal oppgis/krediteres ved all 

bruk av fotografier jfr. Åndsverksloven § 

43 A og § 3. Ved manglende kreditering 

plikter Kunden å betale en erstatning på 

kr 2500,- eksl. mva. pr. brudd. 

 

4.6. Ved bruk, endring eller bearbeiding av 

bilder og videoer uten tillatelse fra Park 

Pixel. Plikter Kunden å betale en 

erstatning tilsvarende det økonomiske tap 

Park Pixel har lidt, med påslag av 100%. 

Minimum kr 3000,- eksl. mva. 
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