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Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Kjøpers 
eventuelle tilsvarende betingelser gjelder kun dersom disse er skriftlig uttrykkelig akseptert av Selger.  
 
1. Standardbetingelser 
Ved levering av komponenter i Norden skal NL 17, (Alminnelige betingelser for levering av maskiner samt annet 
mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige, heretter «NL17») gjelde 
i tillegg til disse salgsbetingelsene dersom ikke annet er skriftlig avtalt.  
 
Ved levering av komponenter utenfor Norden skal Orgalime S 2012 («S2012») gjelde i tillegg til disse 
salgsbetingelsene dersom ikke annet er skriftlig avtalt.  
 
Ved levering av komponenter med tilhørende montering, skal NLM 19 eller Orgalime S 2012 m/SI14 («SI14») 
gjelde i tillegg til disse salgsbetingelsene dersom ikke annet er skriftlig avtalt.  
 
Selger står for øvrig fritt til å velge gjeldende standardbetingelser for leveransen, inkludert eventuelle avvik. 
Selger kan før bindende avtale er inngått spesifisere hvilke standardbetingelser som skal legges til grunn som 
gjeldende, hvor disse gjelder sammen med herværende salgsbetingelser.  
 
2. Tolkningsregler for avtalens dokumenter 
Selger sitt tilbud og salgsbetingelser har forrang foran betingelser, forespørsel og andre dokumenter utarbeidet 
av Kjøper. Ut over dette gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle bestemmelser foran generelle og 
bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten foran standardiserte bestemmelser.   
 
3. Tilbudets varighet 
Tilbudet er gyldig i 30 dager fra tilbudsdato om ikke annet fremgår av tilbudet. Avtale er bindende fra Selgers 
ordrebekreftelse.  
 
4. Bestilling 
Bestilling av varer skjer skriftlig enten via epost, eller via nettside. Varenummer på produkter skal alltid oppgis. 
Hvis varenummer ikke er tilgjengelig må mest mulig dokumentasjon skaffes til veie. Hvis varenummer ikke 
fremskaffes bestiller kjøper på egen risiko. Dette innebærer risiko for forsinkelse, produktets egenskaper mv.   
 
5. Salgspant 
Selger forbeholder seg salgspant i de solgte komponenter og utstyr for kjøpesum med tillegg av omkostninger, 
avbetalingstillegg og andre utgifter i forbindelse med salg, inntil kjøpesummen er innbetalt. 
 
6. Levering 



 

Leveringstid opplyses umiddelbart etter Selger mottar leveringsbekreftelse fra Selgers leverandør. Partene kan 
avtale mellomlagring av varen. Slik mellomlagring skal ikke innvirke på øvrige avtalevilkår, som for eksempel 
betalings- og overtakelsestidspunkt, risiko for varen, mv. 
 
7. Kjøperens forpliktelser 
Kjøperen er forpliktet til å undersøke varen straks etter mottakelsen og/eller overtakelsen.  
 
Kjøperen skal sørge for, praktisk og økonomisk, at nødvendig forberedende arbeid er gjort til avtalt tidspunkt, 
eller dersom slikt tidspunkt ikke er avtalt, i god tid før en eventuell montering skal begynne. Kjøper har herunder 
ansvar for at fundament, gjennomføringer, strømtilførsel og ventilasjon er på plass på montasjestedet. Det må 
være akseptabel atkomst til byggeplass, og selve montasjestedet må være ryddet og klargjort. Det er forutsatt 
at eventuell montering kan foregå uten avbrytelse. Kjøper er ansvarlig for ekstra kostnader som følge av at 
forutsetningene for montasje ikke er oppfylt. 
 
Kjøper skal gjennomføre autorisert periodisk vedlikehold og service på varen. Dette er en forutsetning for å gjøre 
gjeldende et eventuelt reklamasjonskrav. For øvrig vises det til gjeldende standardbetingelser hva gjelder 
ansvarsbegrensning ved mangels- og/eller forsinkelseskrav.  
 
8. Betalingsbetingelser 
Ordrebekreftelsens og tilbudets dato er basis for oppgitte priser. Selger tar forbehold om prisendringer som følge 
av endringer i valutakurs, materialkostnad (herunder leverandørpris, råvarepris, inkl. frakt og 
forsikringskostnader) og toll eller andre offentlige avgifter.  
 
Betaling skal skje innen forfallsdato. Ved forsinket betaling vil forsinkelsesrenter komme i tillegg. Kjøper frasier 
seg retten til motregning som følge av evt. krav mot Selger.  
 
Selger har for øvrig rett til årlige prisjusteringer 1. januar årlig.  

 
9. Retur av varer 
Retur av varer kan ikke skje uten skriftlig avtale. Kjøper må oppgi årsaksforhold, varenummer og antall på 
returvarer skriftlig. Selger oppgir et returordrenummer til kjøper. Kjøper dekker returfrakt og har risiko for varen 
frem til selgers leveringssted.  
 
Lagervarer kan returneres innen 30 dager mot returgebyr tilsvarende 20 prosent av varens brutto utsalgspris. 
Varer som ikke er lagervare har ingen returrett om ikke annet avtales særskilt.  
 
10. Reklamasjon 
Selger dekker ikke skifte av slitedeler/forbruksmateriell som repareres/skiftes samtidig med rettingsarbeidene.  
 
Produkter skal leveres til verksted for utbedring hvis mulig. Hvis utbedring finner sted hos kjøper, belastes kjøper 
reiseomkostninger, kost og losji, og reisetid. Maskiner som er hensiktsmessig å utbedre på stedet skal klareres 
med leverandør på forhånd. 
 
11. Dokumentasjon og IPR rettigheter 
Inkludert i levering er nødvendig standard dokumentasjon som bare kan brukes til formålet ved overleveringen. 
Kjøper forplikter seg til å hemmeligholde eventuelle dokumenter som inneholder taushetsbelagte eller 
hemmelige opplysninger. 
 
Kjøper overtar ingen form for eierskap til immaterielle rettigheter hva gjelder teknisk informasjon, programvare, 
kildekode eller øvrig dokumentasjon. Selger er ikke forpliktet til å levere versjonoppdateringer uten at dette 
avtales særskilt. Ved opphør av avtalen skal alle tekniske underlag mv som tilhører leverandøren returneres 
omgående.   
 
Eventuell ytterligere dokumentasjon kan innhentes/utarbeides mot særskilt avtalt vederlag, etter kjøpers 
forespørsel. 



 

 
12. Tvist og lovvalg 
Tvister i anledning avtalen og alt som har sammenheng med den, skal i alle tilfeller avgjøres ved de alminnelige 
domstoler i selgerens verneting: Sør-Rogaland tingrett. Avtalen reguleres etter norsk rett.  
 
 


