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1. Innledning 
Disse salgs-, monterings- og leveringsbetingelsene gjelder 
dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.  Kjøpers 
eventuelle tilsvarende betingelser gjelder kun dersom disse er 
skriftlig akseptert av "Leverandør".  
 
NLM 10, (Alminnelige betingelser for levering med montering 
av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr 
i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige), gjelder i 
tillegg til disse betingelsene dersom ikke annet er skriftlig avtalt. 
NLM 10 oversendes sammen med herværende betingelser. 
 
Ved motstrid med NLM 10, har herværende salgs-, monterings- 
og leveringsbetingelser forrang. 
 
NL 09 gjelder ved leveranse av maskiner og utsyr.  
Leveringsbetingelsene er EXW.  Med mindre annet er avtalt skal 
Kjøper betale i henhold til kjøpsloven, (lov av 13. mai 1988 nr. 
27) § 45, (gjengs pris). 
 

2. Priser 
Fast pris for hele eller deler av Leveransen gjelder kun hvor dette 
er uttrykkelig og skriftlig avtalt.  
 
Dersom det ikke er avtalt fast pris, skal Leveransen avregnes som 
regnings arbeider, hvor de til enhver tid gjeldende timeprisene til 
Leverandør skal legges til grunn. For materiell og alle øvrige 
kostnader skal Kjøper, med mindre annet er avtalt, betale i 
henhold til kjøpsloven (lov av 13. mai 1988 nr. 27) § 45, (gjengs 
pris).  Gjengs pris omfatter ikke utgifter til kost, losji og reise, og 
det vises her til NLM 10. 
 
Ordrebekreftelsens/tilbudets priser er basert på datoen for 
ordrebekreftelsen/tilbudet.  Endres priser fra leverandører, frakt-, 
forsikringskostnader, toll og andre avgifter, valutakurser og 
råvarepriser i perioden fram til levering/fakturering, kan 
"Leverandør" regulere prisene for fullt ut å kompensere for dette. 
 
"Leverandør" har for øvrig rett til årlige prisjusteringer den 1. 
januar og 1. juli.  
 
Dersom "Leverandør" har oppgitt fast pris for hele eller deler av 
leveransen, skal "Kjøper" i tillegg betale for transport og 
kostnader i den forbindelse, som for eksempel toll, avgifter og 
forsikring mm. 
 

3. Tilbud 
Tilbud er gyldig i 30 dager fra tilbudsdato. 
 

4. Betalingsvilkår 
Betaling skal skje per 14 dager fra fakturadato. Ved forsinket 
betaling har "Leverandør" krav på den til enhver tid gjeldende 
forsinkelsesrente fra forfallsdato i henhold til 
forsinkelsesrenteloven.  Kjøper har ikke rett til å motregne i 
kjøpesummen som følge av krav mot Leverandør.  
 

5. Overtakelse 
Ordrebekreftelsen som sendes til "Kjøper" angir 
monteringsstedet og overtakelsestidspunktet, sistnevnte er 

veiledende.  Risikoen for Leverandørs Leveranse går over ved 
overtakelsen, jfr. NLM 10 punkt 43.   
 
Med mindre annet er skriftlig avtalt, er leveringsbetingelsene 
DDP, (Incoterms 2010), dog skal "Kjøper" betale for kostnader 
for transport og forsikring fram til bestemmelsesstedet tillagt 
avtalt eller sedvanlig påslag, samt toll, avgifter, og 
tollformaliteter. Dette selv om "Leverandøren" har betalt for disse 
kostnadene, som i så fall kun er å anse som 
forskuttering/midlertidig oppgjør. Kostnadene til transport, 
forsikring, toll mv vil fremgå av "Leverandøren" sine fakturaer til 
Kjøper. 
 
"Leverandør" har ansvar for forsikring frem til levering. 
"Leverandør" har transportforsikring i Gjensidige med dekning 
etter A-vilkår.  Forsikringsområdet er begrenset til Norden.  
Leverandørs ansvar er sammenfallende med nevnte forsikring. 
Forsikringsbevis og -vilkår kan kreves fremlagt for kontroll.  
"Leverandør" påtar seg ikke noe ansvar utover 
forsikringsdekningen. 
 
"Kjøper" har ikke krav på konvensjonalbot/dagmulkt ved 
forsinkelse. 
 

6. Tegninger og dokumenter forøvrig 
"Leverandør" har opphavsretten til tegninger og øvrige 
dokumenter som overleveres/gjøres tilgjengelig for Kjøper. 
 

7. Mangler 
Dersom avhjelp/utbedring av mangler skal skje der leveransen 
befinner seg, har "Leverandør" rett til å kreve kjøper for reisetid, 
samt dokumenterte utlegg til reise, kost og losji. 
 
Mangelansvar forutsetter drift i henhold til bruksanvisning, 
driftsmanual el, serviceavtale med "Leverandør" fra og med 
overtakelsen, at vannkvalitet på kjelvann er i hht. EU-krav, (EN 
12953-10), og at kvaliteten på prosess-/fyrhusluft, som tilbudt 
utstyr eksponeres for, tilfredsstiller de krav som opplyses senest 
ved overleveringen. 
 

8. Ansvarsrett mv 
"Leverandør" har, med mindre annet er skriftlig avtalt, ikke noe 
ansvar overfor som ansvarlig foretak i henhold til plan- og 
bygningsloven.  
 
Misligholder "Kjøper" sin betalingsplikt har "Leverandør" rett til 
umiddelbart å trekke sin ansvarsrett hos kommunen, (byggesak). 
 
Utlevering av sluttdokumentasjon, og/eller besørge anlegget klar 
for igangkjøring mv i henhold til "Forskrift og veiledning om 
trykkpåkjent utstyr", forutsetter at "Kjøper" har gjort opp sitt 
utestående, eventuelt deponert omtvistet beløp.  
 
Tiden etter overtakelsen er en prøvedriftsperiode, som er tiden det 
tar for at Leveransen kommer i normal drift. 
Utfordringer/innkjøringsproblemer/justeringer, og eventuelle 
følger av dette i prøvedriftsperioden er "Leverandør" ikke 
ansvarlig for.  
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9. Retur av varer 
All retur av varer/materiell skal avtales skriftlig på forhånd, og 
skjer for "Kjøpers" regning og risiko.  Ellers har ikke "Kjøper" 
rett til retur av varer/materiell.  Ved avtale om retur avtales det 
beløp som krediteres "Kjøper".  Varer i retur skal være ubrukt og 
i samme stand som ved levering, og i originalemballasjen.  
Returadresse skal oppgis av "Leverandør" før retur iverksettes. 
Oppgjør skjer etter "Leverandør" sin gjennomgang av returnerte 
varer/materiell. 
  

10. Elektrisk forsyning mv  
"Kjøper" forplikter seg til å ta eventuelle kostnader med 
etablering/utvidelse/oppgradering av elektrisk forsyning,  
jordingsopplegg, varme-/ventilasjons-/ og sanitærteknikk og 
øvrige bygningstekniske arbeider. 
 

11. Avbestilling 
Kjøper har ikke rett til å avbestille noen del av leveransen.  Dette 
berører ikke partenes rettigheter og plikter hva gjelder 
endringsarbeider i NLM 10, punkt 35 flg. 
 

12. Forsikring 
Leverandør har prosjektforsikring, som omfatter plutselig og 
uforutsett skade.  Forsikringssummene, hvem forsikringen 
gjelder for, hvor den den gjelder, hva som er forsikret, 
forsikringstid mv, fremgår av forsikringsbevis og –vilkår. 
 
Leverandør har ansvarsforsikring som dekker erstatningsansvar 
for skade og økonomisk tap "Leverandør" kan påføre "Kjøper" 
eller tredjemanns person eller ting i forbindelse med 
gjennomføringen av kontrakten.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forsikringssummen er 150 G, som er folketrygdens grunnbeløp. 
De nærmere vilkår fremgår av forsikringsbevis og -vilkår.  
Kjøper kan kreve seg forelagt forsikringsbevis og -vilkår for 
kontroll. 
 

13. Emballasje mv 
EUR-paller faktureres "Kjøper", som for egen regning og risiko 
kan returnere disse til "Leverandør".   
 
"Leverandør" skal holde god orden på monteringsstedet for det 
arbeid han skal utføre, og foretar regelmessig opprydding etter 
sitt arbeid, og fjerne alt avfall etter dette.  Oppbevaring, 
borttransport, og destruering av alt avfall, og kostnadene med 
dette, er "Leverandør" uvedkommende.   

 
14. Sikkerhet 

"Leverandør" kan inntil overtakelsen kreve sikkerhet for hele 
eller deler av kontraktssummen med tillegg av renter og 
omkostninger. 
 

15. Lovvalg og verneting 
Avtaleforholdet reguleres av norsk rett, og skal avgjøres ved 
ordinær rettergang.  Stavanger tingrett er omforent verneting for 
alle tvister som har sitt utspring i kontraktsforholdet og som måtte 
springe ut av kontraktsforholdet.  
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