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Vilkår for SWAP Bedrift
Vilkårene gjelder f.o.m. 29.04.2019
1. VIRKEOMRÅDE
Disse vilkår gjelder mellom Telenor Norge AS (Telenor), org.nr 976 967 631, Snarøyveien 30, 1360
Fornebu, og den juridiske personen/enheten med organisasjonsnummer som er registrert som
bedriftskunde (Kunde) hos Telenor.
Disse vilkår («Vilkår») regulerer vilkår og forutsetninger for tjenesten SWAP Bedrift («Tjenesten»).
Bruk av Tjenesten forutsetter inngått bedriftskundeavtale for mobilabonnement mellom Kunde og
Telenor. Dersom ikke annet er avtalt gjelder Telenors Alminnelige vilkår for bedrifter og Vilkår for
mobil, jf. www.telenor.no/bedrift/vilkar/.

2. OMFANG OG VARIGHET
SWAP Bedrift er en tilleggstjeneste til kjøp av mobiltelefon fra Telenor eller virksomhet som handler på
Telenors vegne. Tjenesten er tilgjengelig for utvalgte mobiltelefoner og gjelder ikke hele
mobilporteføljen.
Vilkårene gjelder i 24 måneder for den enkelte mobil registrert hos Telenor med SWAP Bedrift Vilkår,
til mobilen er nedbetalt i sin helhet i henhold til Vilkårene. Vilkårenes varighet er uavhengig fra varighet
og/eller terminering av Kundens øvrige avtaleforhold med Telenor, inkludert mobilabonnement.
Ved innbytte av mobil under Vilkårene, tegnes ny 24-måneders avtaleperiode for Tjenesten knyttet til
den nye mobilen.
Dersom Kunden sier opp disse Vilkår før utgangen av avtaleperioden, bortfaller fordelene beskrevet i
punkt 3 under og Kunden belastes restavdraget for mobiltelefon som engangsbeløp.
3. OM TJENESTEN
Tjenesten gir Kunden flere fordeler ved kjøp av utvalgte mobiltelefoner:





24-måneders nedbetaling av mobiltelefon
Inkludert skjermforsikring
Innbytte av mobiltelefon
Tilbakekjøp av innbyttet mobiltelefon

3.1 24-måneders nedbetaling av mobiltelefon
Ved kjøp av mobiltelefon registrert med SWAP Bedrift Vilkår, deles betalingen opp i faste
månedsbeløp over 24 måneder.
Det utstedes vanlig salgsfaktura på kjøpstidspunktet fra Telenor eller virksomhet som handler på
vegne av Telenor. På fakturaen beregnes det utgående merverdiavgift på hele kjøpsverdien, som
kjøper kan fradragsføre som inngående merverdiavgift etter vanlige regler.
3.2 Inkludert Skjermforsikring
Mobil som kjøpes med SWAP Bedrift Vilkår omfattes av Telenors til enhver tid gjeldende SWAP
Bedrift Skjermforsikring. Forsikringsbetingelser for SWAP Bedrift Skjermforsikring er tilgjengelig på
https://www.telenor.no/bedrift/mobilabonnement/tjenester/mobilforsikring/. Hvis mobilen har en skade
som dekkes av SWAP Bedrift Skjermforsikring, kan mobilen repareres. Egenandel vil påløpe. Har
Mobilen en skade som ikke dekkes av SWAP Bedrift Skjermforsikring, må skaden være utbedret for
Kundens regning før Kunden kan bytte inn Mobilen.
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3.3 Innbytte av mobiltelefon
Kunden har rett til å bytte mobiltelefon vederlagsfritt etter 12 måneder fra den dato forrige mobil ble
registrert med SWAP Bedrift Vilkår i Telenors systemer. Bytter Kunden mobilen før 12 måneder, skal
Kunden betale en engangssum som tilsvarer månedsbeløpet ganget med gjenstående antall måneder
i 12-måneders perioden.
Ved utøvelse av innbytterett skal det tegnes ny 24-måneders avtaleperiode for SWAP Bedrift Vilkår på
den nye mobilen, jf. punkt 2.
Innbytte av mobil forutsetter
a) at Kunden har betalt forfalt utestående beløp, og
b) har en gjeldende bedriftskundeavtale for mobilabonnement med Telenor, som er i salg på
tidspunktet for innbytte av mobiltelefonen (se også punkt 4 om forutsetninger for inngåelse av
SWAP Bedrift Vilkår).
Når Kunden ønsker å utøve sin rett til innbytte, selges den gamle mobilen til Telenor mot avregning i
restavdrag jf. punkt 3.4 om tilbakekjøp. Telenor utsteder Kundens salgsdokumentasjon ved innbyttet.
Ved innbytte skal mobiletelefonen være i brukbar og funksjonell stand og uten synlige skader utover
normal slitasje. Med brukbar og funksjonell stand menes at alle mobilens funksjoner skal virke som
normalt. Mobilens skjerm skal også være i normalt god stand uten skader og uten svekkede eller
nedsatte skjermfunksjoner som ikke dekkes av SWAP Bedrift Skjermforsikring jf. punkt 3.2.
3.4 Tilbakekjøp av innbyttet mobiltelefon
I forbindelse med innbytte jf. punkt 3.3 etter 12 måneder fra registrering av mobilen med SWAP Bedrift
Vilkår, har Kunden rett til å selge innbyttet mobiltelefon til Telenor. Kundens salgssum tilsvarer
restavdragene inkl. MVA.
Telenor utsteder faktura (salgsdokumentasjonen) ved Kundens utøvelse av retten til salg av mobil til
Telenor. I faktura fra Telenor (som kjøper) til Kunden (som selger) vil det fremgå at faktura er utstedt
av kjøper slik det følger av bokføringsforskriften § 5-2-1 tredje ledd bokstav e). Bestemmelsen krever
at disse Vilkår samt salgsdokumentasjonen oppbevares av både kjøper og selger som dokumentasjon
for partenes regnskap.
Ved tilbakekjøpet undersøker Telenor at Kunden er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og oppbevarer
dokumentasjon for dette. Telenor beregner MVA på salg av mobilen i salgsdokumentasjonen, for
Kundens omsetning til Telenor
Kunden skal bokføre sitt salg med beregning av utgående MVA, på grunnlag av faktura
(salgsdokumentasjon) som er utstedt av Telenor på Kundens vegne. Kundens salgsdokumentasjon er
Telenors kjøpsdokumentasjon.
Mobilens tekniske tilstand på salgstidspunktet vurderes av Telenor eller virksomhet som handler på
Telenors vegne. Tilbakekjøpet til Telenor med avregnet salgssum i gjenstående SWAP månedsbeløp
er betinget av mobilens tilstand tilsvarende kravene i punkt 3.3, siste ledd.

4. FORUTSETNINGER FOR INNGÅELSE AV SWAP BEDRIFT VILKÅR
Tjenesten tilbys ved kjøp av utvalgte mobiltelefoner fra Telenor eller virksomhet som handler på
Telenors vegne.
Tjenesten forutsetter opprettelse av, eller videreføring av, utvalgte mobilabonnement for bedrifter fra
Telenor (dvs. mobilabonnement på tale, SMS og data), som er i salg på tidspunktet når SWAP Bedrift
Vilkår inngås for en bestemt mobil. SWAP Bedrift tilbys ikke sammen med abonnement på mobilt
bredbånd for bedrifter, eller M2M abonnement.
Eventuell manglende aktivering av mobilabonnement opprettet samtidig med kjøp av mobiltelefon med
SWAP Bedrift Vilkår, anses som mislighold av avtalen, og vil medføre at Telenor utsteder faktura til
Kunden på full pris for Mobilen.
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