Avtalevilkår DIGIT
1.

PARTENE
I disse avtalevilkårene for medlemskap i
Brødrene Dahl sitt kundekonsept, DIGIT, er
Brødrene Dahl AS, dets hel- og deleide
selskaper, eller andre samarbeidspartnere i
Dahl-Gruppen benevnt «BD», og BDs
kontraktspartner «Kjøper» og eller «DIGITmedlem». Videre er Kjøperen og BD i
fellesskap benevnt «Partene», og individuelt
«Part».

3.

DIGIT-medlemmets forpliktelser.
DIGIT-medlemmet forplikter seg til følgende
ovenfor BD:
•
Som DIGIT-medlem kan medlemmet
ikke samtidig være med i andre
liknende/konkurrerende
organisasjoner, kjeder eller
lojalitetsprogram - foruten MEF og
NAML.
•
Medlemmet må til enhver tid forholde
seg til gjeldende regler og profil for
konseptet.
•
Ved innrømmelse av bonus beregnes
av bonusberettiget varekjøp hos
Brødrene Dahl (se egen matrise). Hvis
bedriften har et årlig varekjøp mindre
enn NOK 200.000,- utbetales ikke
bonus og medlemskapet kan
avsluttes. Opptjent bonus mindre enn
NOK 1.000,- utbetales ikke. Bonus
opptjenes og beregnes fra
innmeldingsdato. For å få utbetalt
bonus må du være registrert medlem
av DIGIT, og være ajour med
betalinger til Brødrene Dahl AS på
utbetalingstidspunktet.
•
For avslutning av medlemskap må
utmeldingsskjema være utfylt og
mottatt av DIGIT ressurssenter.
Oppsigelsestiden løper fra
utmeldingsdatoen (dato for mottatt
utmeldingsskjema) og ut påfølgende
måned.
•
Hvis bedriften melder seg ut av DIGIT
mister bedriften tilgang til alle DIGIT
sine verktøy og fordeler fra
oppsigelsestidens utløpsdato.
•
Vilkår for uttak av lokal markedsstøtte:
Merkevaren DIGIT og den lokale
avsender vektes 50/50 og brukes
fortrinnsvis på nettsider, SOME,
kjøretøy og utstyr, samt arbeidsklær.

4.

PERSONVERN
Ansatte hos Kjøper vil kunne bestille produkter
og tjenester gjennom flere kanaler, hvor
personopplysninger (navn, telefon, e-mail) til
ansatte hos Kunde registreres for å
gjennomføre kjøpet. BD er
behandlingsansvarlig. Behandlingen er regulert
i BDs personvernerklæring, se
https://www.dahl.no/personvern/

5.

TVISTER
Disse salgs- og leveringsbetingelser og enhver
tvist som måtte oppstå mellom Kjøper og BD er
underlagt norsk rett.

Ved å signere denne avtalen, aksepteres
Kjøper BD sine betingelser for medlemskap i
kundekonseptet DIGIT.
For øvrig gjelder Brødrene Dahls til enhver tids
gjeldene salgs- og leveringsbetingelser i tillegg
til disse avtalevilkårene.
2.

BD SINE FORPLIKTELSER
BD forplikter seg til følgende ovenfor Digit
medlem:
•
Som DIGIT-medlem får bedriften
tilgang til et fordelsprogram som skal
bidra til å gjøre hverdagen enklere og
driften mer effektiv og lønnsom.
•
Medlemmene har rett til å benytte
DIGIT sin merkevare på biler, klær,
utstyr og nettsider, men beholder
samtidig sin egen selvstendighet og
identitet.
•
Medlemskapet i DIGIT er kostnadsfritt.
Enkelte tjenester kan prises etter
nærmere avtale.
•
Medlemmene skal til enhver tid ha
konkurransedyktige priser og
betingelser basert på medlemmets
størrelse og omsetning hos BD.
•
Bonus på varekjøp kan gis.
•
Medlemmet får muligheten til å
opptjene lokal markedsstøtte. DIGIT
Ressurssenter påser at medlemmene
får bistand til å utnytte denne best
mulig på: nettsider, SOME, kjøretøy og
utstyr, samt arbeidsklær.
•
Fast kontaktperson hos BD.
•
Tilgang til kompetanseprogram i
samarbeid med DIGITs partnere. For
eksempel innenfor: jus, sertifiseringer
og samferdsel.
•
Markedsføringspakke og bistand
innenfor: nettsider, tilstedeværelse på
Google, sosiale medier og tilgang til
annonsebank.

Tvister mellom Kjøper og BD skal søkes løst
ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger
ikke fører frem, kan hver av partene søke
tvisten løst ved alminnelige norske domstoler.
I tilfelle søksmål vedtas BDs alminnelige
verneting av begge parter.

Siste gang revidert 17.desember 2021.

