
Tillegg til Opus Dental bruksrettsavtale 
Tjenesteavtale E-Timeboken 

Opus Systemer AS, Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad - Tlf 66 77 60 40 Faks 66 77 60 41  
www.opusdental.com - support@opusdental.com  

Kundeopplysninger: 

Kundenummer:  _________________________________________________________ 

Organisasjonsnummer: _________________________________________________________ 

Klinikknavn: _________________________________________________________ 

Kontaktperson:  _________________________________________________________ 

Adresse. _________________________________________________________ 

Telefonnummer/Fax _________________________________________________________ 

Email adresse:  _________________________________________________________ 

Vi bestiller herved Opus Dental E-Timebok til behandlere. Pris eks.mva i henhold til matrisen 
under: 

Prisnivå Antall behandlere Pris/md/behandler 
Nivå 1 1-6 200,- 
Nivå 2 7-12 170,- 
Nivå 3 13+ 150,- 

Ved tegning av denne avtalen på tilleggstjeneste Opus Dental E-Timebok– påløper en årlig vedlikeholdskostnad i.h.h.t. den til enhver 
tid gjeldende prisliste per i dag i henhold til matrisen over. Avtalen gjelder for alle behandlere som benytter tjenesten.  Alle priser 
eksklusive merverdiavgift. 

Løsningen inkluderer et API for publisering av e-timebok til egenproduserte nettsider, apper og 3. parts-
informasjonsportaler/nettjenester. KUNDEN står selv ansvarlig for å inngå avtale med 3. part der API nøkkel skal benyttes. Eventuell 
kostnad knyttet til slike avtaler hos 3. part er ikke dekket av denne avtalen. 

Ja, vi ønsker å få API-nøkkel tilsendt for bruk mot 3. part. Evt. bistand mot 3. part for bruk av API’et faktureres som 
konsulentoppdrag etter medgått tid i henhold til gjeldende prisliste. 

Vedlikeholdskostnaden påløper fra den 1. i måneden etter at E-timeboken er gjort tilgjengelig for bestiller. Den årlige 
vedlikeholdskostnaden forfaller hvert år til betaling sammen med den øvrige vedlikeholdskostnaden for Opus Dental. Ved bestilling 
etter denne dato faktureres vedlikeholdsavgiften ved levering for resten av året.  Vi gjør oppmerksom på at utgående SMS i forbindelse 
med innlogging og bekreftelser belastes klinikken i henhold til den avtalen klinikken har med sin SMS-leverandør. 

Ved uteblivelse av betaling vil kontrakten anses som misligholdt. Opus Systemer AS har da rett til umiddelbart å avstenge tilgangen til 
klinikkens E-timebok.  Ved eventuelt opphør i bruken av tilleggstjenesten av Opus Dental E-timebok skal KUNDEN skriftlig si opp 
denne avtalen. I oppsigelsesåret beregnes det vedlikeholdsavgift for 1/2 år eller 1/1 år ut i fra om oppsigelsen skjer før eller etter 1. juli.  
Leverandøren har rett til å endre prisene. Endringene vil bli kunngjort i våre ordinære prislister og på vår hjemmeside. 
Alle priser er eks mva.  

Avtalevilkårene for Opus Dental E timebok tilleggstjeneste er lest og akseptert.  

Sted, dato       Sted dato 

Kundens underskrift: Leverandørens underskrift: 
Opus Systemer AS 

__________________________________________     _______________________________________________ 

____________________________    
Blokkbokstaver 

 ______________________________ 
Blokkbokstaver 

Lasse Moe

Hvalstad
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