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LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE FOR BRAIN CORPORATIONS 

AUTONOME NAVIGASJONSPROGRAMVARE 
 

Denne lisensavtalen for sluttbrukere (denne «avtalen») spesifiserer de spesielle bruksvilkårene for 

programvaren og autonomitjenestene (hver som definert nedenfor), og vilkårene for den enkelte eller juridiske 

enhet som lisensierer programvaren i henhold til denne avtalen («sluttbruker») med Brain Corporation, et 

selskap i California («Brain»). Brain er teknologipartner til Tennant Company, et selskap med hovedkontor i 

Minnesota, inkludert dets datterselskaper (samlet referert til i denne avtalen som «Tennant»). Denne avtalen 

regulerer bruken av Brains programvare («programvaren») som finnes på enhver BrainOS®-drevet vaskerobot 

under varemerket «Brain» eller «BrainOS» (i denne avtalen kalt en «vaskerobot»).  

 

Denne avtalen er en oversettelse av den engelske versjonen av avtalen: https://www.tennantco.com/amreula. I 

tilfelle av avvik mellom de to versjonene, skal den engelske versjonen ha fortrinn over denne versjonen, med 

mindre annet kreves av lokal lov. 

 

1. Godta denne avtalen 
 

Sluttbrukeren (a) som bruker programvaren eller autonomifunksjonene, eller (b) utfører en abonnementsavtale, 

et ordredokument eller et annet instrument som viser til denne avtalen (et «servicedokument»), godtar å være 

bundet av vilkårene i denne avtalen, inkludert dens begrensninger når det gjelder tilgang, bruk, overførbarhet, 

garanti og ansvar, for det refererte og fremtidige kjøp av vaskeroboter. Ved å godta denne avtalen, erklærer 

sluttbrukeren også at han eller hun har myndighet til å binde seg (eller dennes arbeidsgiver eller en annen enhet 

som sluttbrukeren godtar avtalen på vegne av) til vilkårene i denne avtalen. Under visse omstendigheter, 

inkludert, men ikke begrenset til, når sluttbrukeren skaffer seg en vaskerobot fra en Tennant-autorisert 

distributør, kan support, opplæring og andre forpliktelser og rettigheter til Tennant i det følgende delegeres, 

etter Tennants eget skjønn, til en Tennant-autorisert distributør, opplæringspartner eller servicepartner.  

 

2. Autonomitjenester 
 

I løpet av den første perioden som er spesifisert i det respektive servicedokumentet, avtalt mellom sluttbrukeren 

og Tennant, eller sluttbrukeren og den Tennant-autoriserte distributøren, vil sluttbrukeren motta følgende 

tjenester («Autonomitjenester»): 

 
2.1 Autonomifunksjoner. Med den autonome navigasjonen og andre funksjoner i programvaren (samlet 

sett «autonomifunksjonene») som er designet for en vaskerobot, kan vaskeroboten rengjøre langs 

ruter som sluttbrukeren forhåndskonfigurerer. Sluttbrukeren er eneansvarlig for utformingen av alle 

forhåndskonfigurerte ruter. Hvis autonomifunksjonene ikke er aktivert, vil ikke vaskeroboten kunne 

operere autonomt, men kan i stedet brukes i manuell drift. 
 

2.2 Supporttjenester.  Tennant vil tilby service på første nivå på sluttbrukerens vaskerobot. Brain vil om 

nødvendig gi sluttbrukeren følgende støttetjenester for programvare, alt etter hva som er aktuelt: (a) 

skytilkobling for ekstern diagnostisering av problemer og støtte knyttet til autonomifunksjonene, (b) 

programvareoppdateringer for sikkerhetskritiske eller nye programvarefunksjoner; og (c) 

oppsummeringsdata om bruk og drift av hver vaskerobot. Hvis tilgang til mobildata ikke er tilgjengelig 

for en vaskerobot under drift, kan det hende at Brain ikke kan tilby vaskeroboten de gjeldende 

støttetjenestene beskrevet i dette punkt 2.2. I den grad Brain leverer tekstkommunikasjon for å støtte 

autonomitjenester, må sluttbrukeren ha en mobiltelefon med mobiltjenester for å motta slik 

tekstkommunikasjon.   

 

3. Sluttbrukerens bruk av programvaren og autonomifunksjonene 
 

Sluttbrukeren må overholde bruksreglene som er nevnt nedenfor og som gjelder for alle vaskeroboter (samlet 

sett «begrensninger for bruk»): 

 

3.1 Sluttbrukeren samtykker i å være ansvarlig for driften og bruken av autonomifunksjonene av 

sluttbruker og dennes ansatte, agenter, entreprenører og enhver person eller enhet som sluttbrukeren 
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tillater å bruke vaskeroboten (dennes «personer eller enheter med tillatelse»).  
 

3.2 Sluttbrukeren godtar å utelukkende bruke programvaren, autonomitjenestene eller 

autonomifunksjonene til formål som er tillatt i (a) denne avtalen og (b) gjeldende lov, forskrift eller 

allment akseptert praksis eller retningslinjer i relevante jurisdiksjoner (inkludert lover om eksport av 

data eller programvare til og fra USA, eller et annet land der sluttbrukeren kjøper eller bruker 

vaskeroboten). 
 

3.3 Godkjente bruksområder. Autonomifunksjonene lar vaskeroboten lære handlinger utført av en 

operatør og senere autonomt utføre lignende handlinger basert på denne læringen. Til tross for 

begrensningene for bruk i punkt 3, skal sluttbrukeren og dennes personer eller enheter med tillatelse 

utelukkende bruke vaskeroboten og autonomitjenester til å rengjøre innendørsområder og overflater 

som er rimelig rengjort av en manuell rengjøringsmaskin med en konstruksjon og design som ligner 

den grunnleggende rengjøringsenheten til vaskeroboten i «godkjente miljøer». Disse godkjente 

miljøene er spesifikt definert som fysiske rom som overvåkes og utpekes for rengjøring ved bruk av 

standardmetoder i bransjen for maskiner og våte gulv, inkludert skilting om forsiktighet og barrierer. 

Når en vaskerobot er i autonom modus, må alle nivåforskjeller, trapper, rulletrapper, bevegelige 

plattformer eller avsatser i nærheten av vaskeroboten under drift beskyttes av en fysisk barriere. 

Sluttbrukeren og dennes personer og enheter med tillatelse skal bare bruke autonomitjenestene i 

samsvar med vaskerobotens bruksanvisninger, veiledninger og instruksjoner gitt i programvaren 

(samlet, «instruksjonene»). Disse instruksjonene kan oppdateres, revideres eller på annen måte endres 

av Brain eller Tennant. Sluttbrukeren vil være ansvarlig for å betjene og instruere alle operatører av 

vaskeroboten i hvordan de bruker vaskeroboten og autonomitjenestene i samsvar med instruksjonene. 

 

3.4 Opplæring. Tennant skal gi opplæring til sluttbrukeren i drift og bruk av vaskeroboten og tilhørende 

autonomitjenester.  Denne opplæringen inkluderer operasjoner som er underlagt bruksbegrensningene 

beskrevet i punkt 3. Etter at sluttbrukeren har fullført opplæringen for vaskeroboten, vil sluttbrukeren 

være ansvarlig for å instruere alle operatører av vaskeroboten i hvordan de bruker vaskeroboten og 

autonomitjenestene i samsvar med opplæringen. Tennant forbeholder seg retten til å ta betalt for 

ytterligere forespørsler om opplæring på stedet. 

 

3.5 Supplement til helsevesenet. Enhver bruk av en vaskerobot og autonomitjenestene i helsevesenet er 

underlagt tilleggsvilkårene i EULA Healthcare Supplement tilgjengelig på 
https://www.braincorp.com/eula-healthcare-supplement-jn76sz12/. For klarhetens skyld er 

«helsevesenet» en hvilket som helst fasilitet, eller deler av den, som tilbyr kliniske medisinske tjenester 

relatert til en persons helse, inkludert diagnostisering og behandling av fysisk sykdom, lidelse, skade 

eller nedsatt funksjonsevne.  

 

3.6 Riktig vedlikehold og inspeksjoner. Sluttbrukeren, samt personer og enheter med tillatelse, skal 

utelukkende bruke programvaren og autonomifunksjonene så lenge vaskeroboten vedlikeholdes og 

drives i samsvar med vaskerobotens instruksjoner. Vedlikeholdet og driften skal omfatte, men ikke 

være begrenset til, (a) inspeksjon av vaskeroboten før bruk for å sikre at blant annet nalene er riktig 

plassert og rengjort, væsker er fylt opp og at det ikke er noen åpenbar skade på vaskeroboten, og (b) 

vedlikehold og rutinemessig service som minimum er i samsvar med bransjestandarder for manuelle 

rengjøringsmaskiner. Alle vaskeroboter skal oppbevares på et rimelig sikkert sted uten offentlig tilgang. 

 

3.7 Begrensninger når det gjelder atferd.  Sluttbrukeren, og personer og enheter med tillatelse, skal ikke 

ta del i noen av følgende typer atferd eller aktiviteter: (a) betjene en vaskerobot på noen måte som 

utgjør forbudt bruk i henhold til vaskerobotens instruksjoner; (b) med vilje tukle med, modifisere eller 

skade vaskeroboten eller annen maskinvare eller sensorer som inneholder eller er tilknyttet 

programvaren eller autonomitjenestene; (c) installere eller modifisere, eller forsøke å installere eller 

modifisere, annen programvare enn programvaren på vaskeroboten (unntatt det som er tillatt i henhold 

til eventuelle åpne kildekode-lisenser, levert til sluttbrukeren av Brain, i forbindelse med programvaren 
lisensiert nedenfor); (d) installere eller prøve å installere programvaren på annen maskinvare eller 

enhet enn vaskeroboten; (e) bruke programvaren eller autonomitjenestene til å utføre andre 

operasjoner med vaskeroboten utover rutinemessige rengjøringsfunksjoner i et godkjent miljø; eller 

(f) forsøk på å bevisst skade eller undergrave den legitime driften av autonomitjenestene eller 

programvaren. Vaskeroboter, programvare og autonomitjenester er ikke designet eller ment for bruk 

i miljøer der feil med vaskerobotene, programvare og autonomitjenester med rimelig sannsynlighet 
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vil føre direkte til død, personskade eller alvorlig fysisk skade eller materiell skade. 
 

4. Lisens fra Brain 
 

4.1 Underlagt vilkårene i denne avtalen, gir Brain sluttbrukeren en royaltyfri, ikke-underlisensierbar og 

ikke-eksklusiv lisens, bare i den perioden sluttbrukeren har tilgang til autonomitjenestene som angitt i 

punkt 2, kun for sluttbrukerens (og personer og enheter med tillatelse) bruk av programvaren i landet 

der Brain eller Tennant leverte vaskeroboten til sluttbrukeren i forbindelse med (a) vaskeroboten 

forhåndsinstallert med programvaren som sluttbrukeren har anskaffet, og (b) autonomitjenestene. 

«Bruk» i dette punkt 4 vil bety muligheten til å kjøre eller utføre programvaren gjennom et 

brukergrensesnitt på vaskeroboten etter behov for å navigere og betjene vaskeroboten autonomt i et 

godkjent miljø i samsvar med punkt 3. 
 

4.2 Alle rettigheter som ikke er spesifikt gitt i henhold til denne avtalen, er forbeholdt Brain og eventuelt 

Brains lisensgivere. Programvaren er lisensiert, ikke solgt. Sluttbruker har kun tillatelse til å bruke 

programvaren i samsvar med vilkårene, og bare som uttrykkelig tillatt, i denne avtalen. 

Sluttbrukerlisensen gir ingen rettigheter eller eierskap til programvaren og skal ikke tolkes som salg av 

noen rettigheter i programvaren.  Denne avtalen gjelder også for lappinger eller oppdateringer som 

sluttbrukeren kan få til programvaren, og for programvaren på en hvilken som helst vaskerobot som 

brukes av sluttbrukeren. 
 

4.3 Sluttbrukeren godtar og erkjenner at Brain, dets tilknyttede selskaper og dets lisensgivere eier all 

juridisk rett, tittel og interesse i og til programvaren (inkludert eventuelle tilføyelser og oppdateringer 

av programvaren og alle kopier), inkludert eventuelle immaterielle rettigheter som eksisterer i 

Programvaren. «Immaterielle rettigheter» betyr alle rettigheter i henhold til patentloven, lov om 

opphavsrett, moralske rettigheter, lov om forretningshemmeligheter, varemerkerett og alle andre 

eiendomsrettigheter. Brain forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til sluttbrukeren.  

Brains programvare er beskyttet av lov om opphavsrett i USA, internasjonale opphavsrettslige avtaler 

og konvensjoner og andre lover i landet der sluttbrukeren kjøper eller bruker vaskeroboten. 

 

4.4 Sluttbrukeren kan ikke: (a) kopiere, modifisere, tilpasse, omfordele, dekompilere, foreta omvendt 

utvikling, demontere eller forsøke å skape en avledning av programvaren eller en hvilken som helst del 

av programvaren; (b) selge, leie, lease, lisensiere, distribuere eller på annen måte overføre, 

kommersialisere eller tilby en tjeneste med hvilken som helst programvare eller enhet (annet enn 

vaskeroboten som leveres til sluttbrukeren) som inkluderer programvaren eller noen del av 

programvaren; eller (c) krenke programvaren på annen måte i henhold til lov om opphavsrett i USA, 

internasjonale avtaler og konvensjoner om opphavsrett, EUs direktiver om opphavsrett og/eller andre 

lover i landet der sluttbrukeren kjøper eller bruker vaskeroboten. 

 

4.5 Sluttbrukeren godtar å ikke fjerne, tilsløre eller endre notis om proprietære rettigheter (inkludert patent-

, copyright- og varemerkenotis) som kan være festet til eller være i programvaren eller vaskeroboten. 

Ingenting i denne avtalen gir sluttbrukeren rett til Brains merkenavn, varemerker, servicemerker, 

logoer, domenenavn eller deler derav, eller andre særegne trekk ved merkevaren. 

 

5. Personvern og informasjon 
 

For å kontinuerlig innovere, oppdatere og forbedre Brains produkter, og for å levere produkter eller tjenester til 

sluttbrukeren, kan Brain innhente data fra programvaren eller vaskeroboten, inkludert som angitt i Brains 

personvernerklæring (tilgjengelig på www.braincorporation.com/data-privacy, som kan bli oppdatert av Brain 

fra tid til annen), i den grad det er relevant for sluttbrukerens spesifikke situasjon. Sluttbrukeren kan være 

underlagt, eller ha, ytterligere land- eller region-spesifikke begrensninger, samtykker, ansvar eller rettigheter 

knyttet til Brains innsamling, bruk eller overføring av informasjon i henhold til denne avtalen, vennligst besøk 
https://www.braincorp.com/data-protection-addendum/ for eventuelle gjeldende tilleggsvilkår. 

 

6. Oppsigelse av denne avtalen 
 

Denne avtalen vil fortsette å gjelde til den avsluttes av enten sluttbrukeren, Tennant eller Brain som beskrevet 

nedenfor:  

http://www.braincorporation.com/data-privacy
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6.1 I tilfelle av at Brain har brutt noen bestemmelse i denne avtalen og ikke har utbedret et slikt brudd innen 

30 dagers varsel om slikt brudd fra sluttbrukeren, kan sluttbrukeren si opp denne avtalen ved fullstendig 

å slutte å bruke programvaren og autonomifunksjonene. Sluttbrukeren kan være pålagt å avslutte 

autonomitjenestene separat under vilkårene gitt i sluttbrukerens respektive servicedokument utført med 

Brain eller Tennant. 

 

6.2 I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, forskrift eller direktiv, kan Tennant eller Brain når 

som helst si opp denne avtalen med sluttbrukeren hvis: (a) sluttbrukeren har brutt noen bestemmelse i 

denne avtalen og unnlatt å utbedre et slikt brudd innen 30 dagers varsel om et slikt brudd fra Tennant 

eller Brain; eller (b) Tennant eller Brain er lovpålagt å gjøre det. Uansett det foregående skal 

sluttbrukerens lisensrettigheter i henhold til denne avtalen umiddelbart og automatisk oppheves, 

inkludert levering av autonomitjenestene, hvis sluttbrukeren benytter seg av funksjoner i programvaren, 

autonomitjenestene eller autonomifunksjonene som ikke uttrykkelig er tillatt i henhold til denne 

avtalen. Når denne avtalen opphører, skal alle juridiske rettigheter, forpliktelser og ansvar som 

sluttbruker, Tennant og Brain har hatt fordel av, (eller som har påløpt over tid mens denne avtalen har 

vært i kraft) eller som det er uttrykt skal fortsette på ubestemt tid, ikke berøres, og bestemmelsene i 

punkt 10.4 skal fortsette å gjelde for slike rettigheter, forpliktelser og ansvar på ubestemt tid. 
 

7. Garantier 

Brain representerer og garanterer at programvaren skal: (a) materielt være i samsvar med de gjeldende 

brukerhåndbøkene fra vaskeroboten, (b) tilby fungerende autonom navigasjon som rimelig kan verifiseres av 

Brain for hver vaskerobot, underlagt begrensningene i bruken, i løpet av abonnementsperioden for 

sluttbrukerens autonomitjenester; og (c) ikke krenke noen tredjeparts immaterielle rettigheter av sluttbrukerens 

bruk underlagt begrensningene i bruken. Når sluttbrukeren gir skriftlig varsel om Brains brudd på de foregående 

garantiene og Brains unnlatelse av å utbedre et slikt brudd innen 30 dager etter mottak av slikt varsel, vil 

sluttbrukerens eneste misligholdsbeføyelse for dette punkt 7 for enhver vaskerobot være en avslutning av 

autonomitjenestene for vaskeroboten og en passende refusjon av gebyrene som betales av sluttbrukeren for den 

gjenværende tiden av sluttbrukerens autonomitjeneste-abonnement for vaskeroboten. Annet enn beskrevet i 

dette punkt 7, i den fulle grad som er tillatt i henhold til gjeldende lov, forskrift eller direktiv, fraskriver Brain 

seg uttrykkelig alle garantier og vilkår av noe slag, enten det er uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men 

ikke begrenset til de underforståtte garantiene og betingelsene for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og 

ukrenkelighet. 

8. Ansvarsbegrensning 

Sluttbrukeren forstår og aksepterer uttrykkelig at Brain, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper og dets 

lisensgivere ikke skal være ansvarlige overfor sluttbrukeren under noen teori om ansvar for indirekte, tilfeldige, 

spesielle følgeskader eller straffeerstatning som oppstår i henhold til denne avtalen som kan ha blitt pådratt av 

sluttbrukeren, uansett om Brain eller dens representanter har blitt informert om eller burde vært klar over 

muligheten for at slike tap oppstår. Under ingen omstendigheter vil Brains samlede ansvar overfor sluttbruker 

overstige fem hundre tusen euro (500.000 EUR) for alle krav relatert til eller som oppstår fra vaskeroboter, 

autonomitjenester eller autonomifunksjoner. Slik utelukkelse av erstatningsansvar skal ikke gjelde for skade på 

liv eller legeme som oppstår på grunn av grovt uaktsom eller forsettlig atferd av Brain, eller annen obligatorisk 

lovbestemt forpliktelse eller ansvar i henhold til gjeldende lov, forskrift eller direktiv i jurisdiksjonen der 

sluttbrukeren kjøpte vaskeroboten. 

9. Endringer i denne avtalen 
 

Tennant og Brain forbeholder seg retten til når som helst og fra tid til annen å oppdatere, revidere, supplere og 

på annen måte endre denne avtalen og innføre nye bestemmelser eller tilleggsregler, retningslinjer, vilkår eller 

betingelser som er nødvendige for sikkerhet, for overholdelse av lovgivning eller myndighetsbestemmelser, 

og/eller som ikke vesentlig påvirker sluttbrukerens bruk av vaskeroboten (samlet referert til i denne avtalen som 

«tilleggsvilkår») samt bruk av programvaren, autonomitjenester eller autonomifunksjoner. Tilleggsvilkårene 

vil tre i kraft umiddelbart og innlemmes i denne avtalen. Sluttbrukerens fortsatte bruk av programvaren, 

autonomitjenestene eller autonomifunksjonene etter varsel til postadressen eller e-postadressen som er oppgitt 

til Tennant, av eventuelle tilleggsvilkår, vil bli ansett som å utgjøre sluttbrukerens aksept av alle slike 

tilleggsvilkår. Alle tilleggsvilkår er herved innlemmet i denne avtalen ved referanse. 
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10. Generelle juridiske vilkår 
 

10.1 Eventuelle vilkår (annet enn de som er eksplisitt anerkjent i denne avtalen) med hensyn til 

programvaren, autonomitjenestene eller autonomifunksjonene i et servicedokument, innkjøpsordre, 

leverandøravtale, utvidet serviceavtale eller annet instrument, er ugyldige med mindre det er uttrykt 

skriftlig av Brain, og vilkårene i denne avtalen skal gjelde i tilfelle en konflikt med et slikt instrument 

i den grad det ikke uttrykkelig blir overskrevet. Denne avtalen og alle andre instrumenter som refererer 

til i denne avtalen, som er undertegnet av sluttbruker og Brain (til sammen kalles avtalen og andre 

instrumenter, «avtaledokumenter») utgjør hele den juridiske avtalen mellom sluttbrukeren og Brain, 

og regulerer sluttbrukerens bruk av programvaren, autonomitjenestene og autonomifunksjonene 

(unntatt alle tjenester som Brain kan tilby sluttbrukeren under en separat skriftlig avtale), og erstatter 

fullstendig alle tidligere avtaler mellom sluttbrukeren og Brain i forhold til programvaren, 

autonomitjenestene og autonomifunksjoner. Sluttbrukeren er enig i at hvis Brain ikke utøver eller 

håndhever noen juridisk rett eller instrument som finnes i avtaledokumentene (eller som Brain har 

fordelen av i henhold til gjeldende lov), vil dette ikke bli ansett for å være et formelt frafall av Brains 

rettigheter og at disse rettighetene eller rettsmidler fortsatt vil være tilgjengelig for Brain. Hvis en 

domstol som har jurisdiksjon til å avgjøre denne saken, bestemmer at en bestemmelse i 

avtaledokumentene er ugyldig, vil denne bestemmelsen bli fjernet fra denne avtalen uten å påvirke 

resten av avtaledokumentene. De resterende bestemmelsene i avtaledokumentene vil fortsatt være 

gyldige og håndhevbare. Denne avtalen skal tjene som lisensavtalen for autonom 

navigasjonsprogramvare for sluttbruker («EULA»), slik det kan henvises til i brukerveiledningen til 

vaskeroboten og andre dokumenter fra Brain eller Tennant.  
 

10.2 Programvaren er underlagt amerikanske eksportlover. Sluttbrukeren samtykker i å overholde alle 

gjeldende nasjonale og internasjonale eksport- og re-eksportbegrensninger og forskrifter, inkludert de 

som tilhører jurisdiksjonen der vaskeroboten ble levert, og ikke å overføre eller autorisere overføring 

av programvaren, autonomitjenester eller autonomifunksjoner til et forbudt land eller på annen måte i 

strid med slike begrensninger eller forskrifter. 

10.3 Rettighetene som er gitt i avtaledokumentene, kan ikke tildeles eller overføres av sluttbrukeren uten 

etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra Brain. Sluttbrukeren har ikke lov til å delegere ansvar eller 

forpliktelser i henhold til avtaledokumentene til noen tredjepart uten Brains skriftlige 

forhåndsgodkjenning. 

 
10.4 Hvis en bestemmelse i avtaledokumentene anses å være ugyldig eller ikke kan håndheves, forblir de 

resterende bestemmelsene i avtaledokumentene i full kraft og virkning. 

  

10.5 Avtaledokumentene skal reguleres av og fortolkes i overensstemmelse med lovene i England og Wales. 

 

10.6 Enhver tvist skal først henvises til administrerende direktører eller tilsvarende selskapsleder (kalt 

«administrerende direktør») for partene innen fjorten (14) dager etter skriftlig forespørsel fra den ene 

parten til den andre, som i god tro skal konferere om løsningen på problemet. Enhver endelig avgjørelse 

som de administrerende direktørene er enige om, skal være avgjørende og bindende for partene.  Hvis 

de administrerende direktørene ikke er i stand til å bli enige om løsning av slike problemer innen ti (10) 

virkedager (eller en annen tidsperiode som de administrerende direktørene innbyrdes er enige om) etter 

at tvisten først ble henvist til dem, skal slik tvist løses endelig ved voldgift. Alle tvister som skal 

avgjøres ved voldgift, skal avgjøres endelig ved voldgift administrert av London Court of International 

Arbitration («LCIA») i samsvar med LCIA-reglene, bortsett fra der disse reglene er i strid med 

bestemmelsene i denne avtalen, i hvilket tilfelle bestemmelsene i denne avtalen har fortrinn. 

Voldgiftsspråket skal være engelsk og setet, eller det lovlige stedet for voldgift, skal være London i 

England. Partene er enige om konfidensialitet rundt selve voldgiftssaken, voldgiftsbehandlingen, 

informasjon fra partene og avgjørelsene fra voldgiftsretten, inkludert kjennelser, med unntak av det 

som kreves av gjeldende lov og i den grad det ikke allerede er offentlig domene eller avsløring er 

nødvendig for å håndheve en kjennelse, eller for å forfølge en handling til hjelp for voldgift eller for 

forføyning (i hvilket tilfelle hver part kan søke enhver domstol med kompetent jurisdiksjon om 

passende midlertidig forføyning for å unngå uopprettelig skade, opprettholde status quo, eller bevare 

gjenstanden for voldgiften, i påvente av løsning av en voldgiftssak).  Antall voldgiftsdommere skal 

være tre, med mindre densamlede erstatningen som er krevd av saksøker, er oppgitt til å være mindre 

enn en million euro (1.000.000 EUR), og de samlede skader som saksøkte/motparten krever, er oppgitt 
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til å være mindre enn en million euro (1.000.000 EUR), og ingen av partene søker rettferdige 

rettsmidler, i så fall skal det være én enkelt voldgiftsdommer. Hvis det er tre voldgiftsdommere, skal 

hver part utnevne en person til å fungere som voldgiftsdommer innen femten (15) dager etter at 

motparten har avgitt sitt svar og motkrav. De to av partene utnevnte voldgiftsdommerne skal deretter 

utnevne voldgiftsrettens leder innen femten (15) dager etter at den andre voldgiftsdommeren er utnevnt. 

I tilfelle av at det er én voldgiftsdommer, skal denne voldgiftsdommeren utnevnes av partene etter 

gjensidig avtale innen femten (15) dager etter at motparten har avgitt sitt svar og eventuelle motkrav. 

Hvis ingen voldgiftsdommere velges innen disse tidsperiodene, skal LCIA, etter skriftlig anmodning 

fra partene, fullføre de avtalene som ikke har blitt gjort. Hver voldgiftsdommer skal være advokat med 

minst femten (15) års erfaring hos et advokatfirma eller medlem av et advokatkammer eller en avdeling 

innen selskapsrett eller prosedyre med over tjuefem (25) advokater eller ha vært dommer ved en 

ordinær domstol. 


