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ADEPTOR AS SALGSBETINGELSER 

 

1 GENERELT 

1.1 Disse alminnelige salgsvilkår og –betingelser (”Vilkårene”) gjelder for alle henvendelser, anbud og tilbud fra 

Adeptor AS (heretter ”Adeptor”) og ordre mottatt fra en kunde (”Kunden”) og akseptert av Adeptor for salg av 

produkter fra Adeptor til Kunden (”Produktene”). Dersom Adeptor og Kunden har signert en rammeavtale for 

levering, salg eller bruk av Produktene, skal disse Vilkårene og slik avtale utgjøre den fullstendige avtalen 

mellom partene (”Avtalen”). Med mindre annet er avtalt i rammeavtalen, skal rammeavtalen i tilfelle 

uoverensstemmelse mellom Vilkårene og rammeavtalen, være gjeldende. 

 

1.2 Disse Vilkårene vil være gjeldende foran ethvert vilkår eller betingelser fra Kunden, enten de er inkludert i 

Kundens ordre, i forhandlinger ved inngåelsen av avtalen eller i noe annet dokument som avviker fra eller går 

imot bestemmelsene i disse Vilkårene. Ingen avvik fra eller modifikasjoner av Vilkårene skal gjelde med mindre 

avvikene er avtalt skriftlig ved Adeptor’s signaturberettigede. 

 

2 LEVERINGSBETINGELSER – RETNINGSLINJER FOR FRAKT 

2.1 Alle forsendelser skal være F.C.A. – INCOTERMS 2010 – (Produktenes bestemmelsessted angitt på den 

tilhørende kjøpsordren) – eller annet som er skriftlig avtalt. Beregnet leveringstid skal være opplyst i tilhørende 

ordrebekreftelse utstedt av Adeptor. 

 

2.2 Adeptor skal bestrebe seg på å foreta rettidige leveringer av Produktene som er bestilt av Kunden. 

Imidlertid har Kunden plassert ordre med den klare forståelse at Adeptor ikke skal være ansvarlig overfor 

Kunden for forsinkelser i forsendelser eller levering uansett årsak (herunder, men ikke begrenset til eventuelle 

tap eller skader forårsaket av forsinkelser i leveringen). 

 

2.3 Kunden skal umiddelbart ved mottak av Produktene undersøke disse og rapportere skriftlig til Adeptor, 

innen ti (10) kalenderdager etter levering, alle mangler, skader ved forpakningen eller andre tydelige skader. 

Adeptor skal være fritatt fra alt ansvar for mangler og tydelige skader med mindre dette er varslet av Kunden 

innen den nevnte rapporteringsfristen. I tilfelle av ufullstendig eller feil levering eller levering av ødelagte 

Produkter, er Kundens eneste kompensasjon en ny levering av korrekte og feilfrie Produkter for Adeptor’s 

regning. Adeptor skal deretter være fri for ytterligere ansvar. 

 

3 ORDRE 

3.1 Ordre plassert av Kunden skal inkludere antall bestilte Produkter, deres respektive produktnummer og 

ønsket leveringstid. Adeptor vil bekrefte slike ordre skriftlig, inkludert beregnet leveringstid. 

 

3.2 Alle ordre må godkjennes og aksepteres av Adeptor. Ingen ordre skal være bindende for Adeptor med 

mindre og inntil den er blitt akseptert skriftlig, og Adeptor skal ha rett til å avvise ordre (uten varsel) uten 

begrunnelse og uten ansvar. 
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3.3 Kunden kan ikke kansellere eller endre ordre som er akseptert med mindre Adeptor har samtykket til slik 

kansellering eller endring. Adeptor tar forbehold om rett til å belaste Kunden for alle kostnader forbundet med 

den kansellerte eller endrede ordre, og i tillegg et rimelig avbestillingsgebyr. 

 

4 PRIS OG BETALINGSBETINGELSER 

4.1 Prisene på Produktene skal være i henhold til Adeptor’s til enhver tid gjeldende prislister og rabatter. 

 

4.2 Prisene er ikke inkludert merverdiavgift. 

 

4.3 Med mindre spesielle kredittbetingelser er avtalt, skal fakturaer betales i sin helhet innen femten (15) dager 

etter fakturadatoen. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal alle betalinger og krediteringer foretas i NOK. 

 

4.4 Dersom Kunden mener at en faktura inneholder feil informasjon, skal Kunden varsle Adeptor innen åtte (8) 

kalenderdager og påpeke nøyaktig den påståtte feilen i fakturaen. Hvis Adeptor ikke har mottatt slikt varsel 

innen den nevnte periode, skal fakturaen anses som korrekt og gyldig. 

 

4.5 Adeptor skal ha rett til å kreve forsinkelsesrente av Kunden på forfalt betaling til en rentesats som er like 

det norske finansdepartementets standard forsinkelsesrente (se regjeringen.no). Slik forsinkelsesrente vil 

påløpe på daglig basis og bli tillagt hovedstolen månedlig for perioden fra opprinnelig forfallsdag og frem til 

datoen når beløpet blir mottatt i sin helhet av Adeptor. 

 

4.6 Produktene skal være Adeptor’s eiendom inntil de er betalt for i sin helhet. Eiendomsrett til Produktene 

skal overføres til Kunden når Kunden har betalt avtalt pris, merverdiavgift, toll og andre avgifter. Hvis Kunden 

ikke foretar full betaling på avtalt betalingsdato, skal Adeptor ha rett til å holde tilbake Produktene eller 

relevante deler av disse. Tilbakeholdelsen av Produktene skal ikke påvirke overføring av risiko etter levering. 

 

5 GARANTIER OG ANSVAR 

5.1 Alle Adeptor’s leverte deler og Produkter er nøye inspisert og testet fra det tidspunkt råmaterialene er 

mottatt på Adeptor’s leverandører’s anlegg og inntil Produktene er ferdig produsert av Adeptor’s leverandører. 

Adeptor garanterer i maksimum tolv (12) måneder fra levering til Kunden, at alle Produktene er feilfrie når det 

gjelder materialer, design og utførelse. Ethvert Produkt hvor det kan påvises defekt med hensyn til materialer 

eller utførelse innen den nevnte 12 månedersperioden, vil, etter Adeptor’s ønske, bli umiddelbart reparert eller 

erstattet for Adeptor’s regning eller Kunden vil bli kreditert ved fremtidige ordre. 

 

5.2 Garantien omtalt i dette punkt 5 gjelder i stedet for alle andre garantier med hensyn til Produktene, 

eksplisitt eller implisitt, og spesielt enhver garanti for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. 

 

5.3 Adeptor’s ansvar for ethvert Produkt som beskrevet i punkt 5.1 over, er betinget av at Adeptor blir varslet 

skriftlig av Kunden uten ugrunnet opphold og ikke senere enn tretti (30) dager etter at en defekt er oppdaget 

eller burde ha blitt oppdaget ved en nøyaktig inspeksjon. Defekte deler, som har blitt erstattet av Adeptor, skal 
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være Adeptor’s eiendom. Kunden har rett til å utføre demontering og remontering av defekte Produkter for sin 

egen regning og risiko. 

5.4 Garantien i dette punkt 5 skal ikke dekke, og Adeptor skal ikke være ansvarlig for, feil som er forårsaket av 

eller relatert til uforsvarlig lagring, feil vedlikehold, feil bruk, unormale eksterne forhold, installasjon som ikke 

er foretatt i henhold til Adeptor’s instruksjoner eller annen feilaktig montering, endringer eller reparasjoner av 

Produktene utført uten Adeptor’s skriftlige forhåndsgodkjennelse, og Adeptor skal ikke i noe tilfelle være 

ansvarlig under dette punkt 5 eller for øvrig dersom Kunden har brukt eller installert noen deler i forbindelse 

med Produktene som ikke er originale deler levert av Adeptor. For øvrig er Adeptor ikke ansvarlig for normal 

bruk og slitasje. 

 

5.5 Med forbehold for punkt 6 nedenfor, beskriver dette punkt 5 Adeptor’s eksklusive og totale ansvar 

vedrørende defekte Produkter overfor Kunden og en hvilken som helsttredjepart. 

 

6 PRODUKTANSVAR 

6.1 Adeptor skal erstatte, forsvare og holde Kunden skadesløs fra ethvert krav som er direkte foranlediget av at 

Produktene måtte ha forårsaket skade på eiendom eller personskade, men kun i den utstrekning Adeptor har 

gjort seg skyldig i grov uaktsomhet, Kunden umiddelbart har informert Adeptor om at slikt krav er blitt rettet 

mot Kunden, samt at Kunden har gitt Adeptor tillatelse til å styre alle forhandlinger og prosedyrer i denne 

forbindelse. 

 

6.2 Kunden skal erstatte, forsvare og holde Adeptor skadesløs for alle krav relatert til skade på eiendom eller 

personskade (inkludert skader som måtte resultere i død), forårsaket av Kundens grove uaktsomhet eller 

forsettlige handling. 

 

6.3 Kunden skal opprettholde generell ansvarsforsikring begrenset nedad til minimum Euro 1.000.000,00 (en 

million) per forsikringstilfelle for personskade og skade på eiendom til sammen. Polisen skal dekke forpliktelser 

som gjelder lokaler, drift, uavhengige leverandører, produkter, avsluttede prosjekter, personskade og 

annonseringsskade, samt forpliktelser pådratt under en forsikringskontrakt. Denne forsikringen skal gjelde 

separat for alle forsikrede som det er reist krav eller sak mot innenfor grensen for Kundens forpliktelser. 

 

7 ANSVARSBEGRENSNING 

7.1 Ikke i noe tilfelle skal Adeptor være ansvarlig, under eller i forbindelse med denne Avtalen, overfor Kunden 

eller tredjepart for noe form for tap av fortjeneste, tap av bruk, tap av data, tap av produksjon, rent finansielt 

tap, tap av kontrakt, krav fra kunder eller annet indirekte eller derav følgende tap eller skader, uavhengig av 

om slikt tap eller skade med rimelighet kunne vært forutsett eller ikke. 

 

7.2 Adeptor’s maksimale samlede ansvar overfor Kunden som måtte oppstå under eller i forbindelse med 

denne Avtalen eller med en hvilken som helst tilknyttet kontrakt, enten det oppstår i eller ved brudd på 

kontrakten, forvoldt skade (inkludert uaktsomhet), brudd på lover og forskrifter, erstatningsansvar eller 

lignende, skal ikke overstige et totalt beløp på EUR 300.000 (tre hundre tusen). 

 

8 IMMATERIELLE RETTIGHETER 
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8.1 Alle immaterielle rettigheter, tegninger og know-how/kunnskap om eller i forbindelse med Produktene er 

og skal være eiet av Adeptor eller Adeptor’s leverandører. Kundens bruk av immaterielle rettigheter som 

tilhører Adeptor eller et annet selskap i Adeptor Group skal ikke innebære overføring eller overdragelse av 

noen rettigheter fra slikt selskap til Kunden. Kunden erkjenner at Adeptor skal beholde den fulle og eksklusive 

eiendomsrett til alle immaterielle rettigheter som er designet av/eller utspringer fra Adeptor i forhold til 

endringer, utvikling eller forbedringer av Produktene. 

 

9 DIVERSE  

9.1 For det tilfellet at Adeptor skulle være helt eller delvis ute av stand til å utføre sine forpliktelser under disse 

Vilkår eller Avtalen av grunner utenfor Adeptor’s kontroll, inkludert men ikke begrenset til naturkatastrofer, 

handlinger, unnlatelse av handlinger, eller lover og regler eller andre bestemmelser fra statlige organer, 

rettslige handlinger, brann, storm, ulykker, krig, opptøyer, epidemier, arbeidskonflikter (uavhengig av om 

Adeptor er part i slik konflikt), streiker, generell materialmangel, maskinskade, leveringsforsinkelser fra 

underleverandører eller transportsvikt, skal Adeptor være fritatt for sine forpliktelser så fremt de er påvirket av 

de forannevnte årsaker, så lenge disse nevnte hendelser varer. 

 

9.2 Dersom noen bestemmelser i Vilkårene, eller anvendelse av dem overfor en person eller ved noen 

anledning, skulle være ugyldige eller ikke gjennomførbare av en eller annen årsak eller i hvilken som helst 

utstrekning, skal slik ugyldighet eller mangel på gjennomførbarhet ikke på noen måte påvirke eller ugyldiggjøre 

de øvrige Vilkårene. I tilfelle av ugyldighet eller mangel på gjennomførbarhet for noen av bestemmelsene i 

disse Vilkårene, skal partene etter anmodning fra en av partene, forhandle i god tro for å komme til enighet om 

endringer i disse Vilkårene som er nødvendige for å gjennomføre intensjonen og oppnå hensikten med disse 

Vilkårene i lys av slik ugyldighet eller mangel på gjennomførbarhet. 

 

9.3 Dersom Adeptor på noe tidspunkt unnlater å håndheve noen av bestemmelsene i denne Avtalen, skal dette 

ikke anses som et kravsfrafall fra Adeptor, og dette skal heller ikke frata Adeptor retten til å håndheve den eller 

de bestemmelsene i denne Avtalen ved en annen anledning. 

 

9.4 Hvis Kunden (a) unnlater å foreta betaling til tross for to skriftlige påminnelser og forfallsdatoen er 

overskredet med tretti (30) kalenderdager (som skal anses som et grovt avtalebrudd), eller (b) skulle begå grovt 

brudd på en av bestemmelsene i Avtalen eller et mindre men gjentatt brudd på slike bestemmelser og slikt 

brudd ikke blir rettet innen tretti (30) dager fra anmodning om retting av bruddet er mottatt fra Adeptor, skal 

Adeptor, etter eget forgodtbefinnende, ha rett til umiddelbart å si opp Avtalen med begrunnelse i 

tilbakeholdelse, omdirigering eller kansellere enkeltleveranser av løpende eller fremtidige ordre inntil betaling 

har funnet sted i sin helhet eller avtalebruddet er rettet av Kunden. 

 

10 GJELDENDE LOV OG TVISTELØSNING 

10.1 Denne Avtalen skal være underlagt og bli gjennomført i henhold til norsk lov, uten hensyn til norske 

lovvalgprinsipper eller –regler i den grad slike prinsipper eller regler skulle kreve eller tillate anvendelsen av 

annet lands rett, og uten hensyn til FNkonvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG). 

 

10.2 Enhver konflikt, uenighet eller krav som har sitt utspring i eller oppstår i forbindelse med denne Avtalen, 

eller brudd på, oppsigelse av eller ugyldighet derav, skal bli endelig avgjort ved voldgift ved Oslo 

Handelskammers Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning i henhold til dets voldgiftsregler. Med mindre 
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partene blir enige om noe annet, skal voldgiften avholdes i Oslo, Norge. Språket som skal brukes i 

voldgiftsforhandlingene skal være engelsk. Til tross for dette, skal Adeptor ha rett til å be om midlertidig 

forføyning eller andre midlertidige tiltak ved kompetente lokale domstoler eller andre rette myndigheter for å 

håndheve sine immaterielle rettigheter eller sikre krav på forfalte betalinger for leveringer eller annen 

utestående gjeld under denne Avtalen. 

 

10.3 Ved eventuell motstrid mellom Vilkårene i den norske versjonen og den engelske versjonen av denne 

Avtalen, skal den engelske versjonen gjelde. 

 

SLUTT PÅ DOKUMENT 


