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1. Innledning og virkeområde 
 
De alminnelige betingelsene som 
fremkommer av disse standardvilkårene 
gjelder som tillegg til den hovedavtalen som 
er inngått mellom leverandør av 
verkstedsutstyr (leverandør) og selskapet som 
kjøper av verkstedsutstyr (kjøper). Vilkårene 
gjelder ikke i de tilfellene der kjøper er 
forbruker. Med forbruker menes fysisk person 
som ikke handler som ledd i 
næringsvirksomhet, jf. forbrukerkjøpsloven § 
1. 
 
Standardvilkårene gjelder også i de tilfellene 
der leverandør av verkstedutstyr utfører 
arbeid eller tjenester utover leveranse av 
varer og utstyr, selv om arbeidet og 
tjenesteleveransen utgjør en overveiende del 
av leveransen.  
 
Standardvilkårene er utarbeidet av 
Autobransjens Leverandørforening (ABL) for 
seksjon Verkstedutstyr og gjelder for de som 
er medlemmer av ABL på avtaletidspunktet. 
Standardvilkårene omfatter servicearbeid, 
levering av verksted utstyr, deler og 
installering av slikt utstyr. 
 
Medlemmene i Seksjon Verkstedutstyr 
omfatter alle toneangivende importører av 
maskiner og utstyr til de forskjellige typer 
verksteder i bilbransjen, bensinstasjoner og 
verksteder i tilgrensende sektorer som 
anleggsmaskinverksteder, 
landbruksmaskinverksteder mv. Medlemmene 
representerer de aller fleste kjente 
internasjonale produsenter og leverandører av 
utstyr på respektive sektorer. 
 

2. Begreper 
 
Endringsmelding – er skriftlig meddelelse fra 
leverandør eller kjøper om forhold som 
innebærer endringer i avtale om levering av 
tjenester eller varer. 
 
FDV – forvaltning, drift og vedlikehold. 
 
Hovedavtalen – er den avtale/kontrakt som er 
inngått mellom leverandør og kjøper. Dersom 

tilbudet fra leverandøren aksepteres av 
kjøper, kan det inngås avtale ved skriftlig 
ordrebekreftelse i stedet for egen 
hovedavtale. Avtalen består i slike tilfeller av 
leverandørens tilbud, skriftlig ordrebekreftelse 
og disse standardvilkårene. 
 
Kjøper – er den som kjøper tjenester eller 
varer/utstyr fra leverandør. 
 
Leverandør – er leverandør av tjenester og 
varer til verksted som nevnt i pkt 1 over. 
 
Rammeavtale – er egen avtale som 
leverandør inngår med kunde og som gjelder 
over tid. 
 
Tilbudet – er det tilbudet som gis til kjøper, 
med eventuelle tillegg slik som 
standardvilkårene (dette dokumentet). 
 
Tjenester – er leverandørens utførelse av 
arbeid, inkludert prosjektering, tegninger og 
leveranse av varer eller installering av 
verksted og leverte varer og arbeid mot 
regning som ikke er særskilt forhåndsavtalt.   
 
Varer – utgjør verkstedutstyr, deler, rekvisita, 
olje, kjemi og annet som selges av eller 
gjennom leverandør. 

3. Tilbudet fra leverandør 
 
Tilbudet fra leverandøren er utformet med 
bakgrunn i kjøpers bestilling, anbuds-, tilbuds- 
eller konkurransegrunnlag.  
 
Tilbudet fra leverandøren skal kun benyttes av 
kjøper til å ta stilling til leverandørens tilbud. 
Tilbudet er konfidensielt og utarbeidet kun for 
kjøper. Tilbudet og andre dokumenter og 
opplysninger fra leverandør, inneholder 
forretningshemmeligheter og skal ikke 
meddeles til noen av leverandørens 
konkurrenter, underleverandører eller andre.  
 
Kjøper har ikke adgang til å benytte tilbudet i 
annen sammenheng enn som 
beslutningsgrunnlag for å inngå avtale med 
leverandør om ikke annet er skriftlig avtalt 
med leverandøren. Det innebærer at 
innholdet i tilbudet ikke kan benyttes av 
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kjøper som grunnlag for eget arbeid eller som 
grunnlag for spesifikasjon eller beskrivelse av 
leveranse som gjennomføres etter avtale med 
andre leverandører, uten at dette er skriftlig 
godkjent av leverandøren.  
 
Tilbudet skal utformes med bakgrunn i de 
opplysninger som er gitt om kjøper. Kjøper må 
informere leverandøren uten opphold ved 
eventuelle endringer som kjøper blir klar over 
når det gjelder forutsetninger som 
leverandøren har satt for å tegne, prosjektere, 
beregne eller installere verksted eller utstyr til 
verksted. Slike endringer som kjøper blir klar 
over før tilbudsfristen, gir leverandør rett til 
rimelig utsettelse av tilbudsfristen. 
 

4. Tegninger utarbeidet av 
leverandøren 

 
Tilbudet fra leverandøren som inneholder 
tegninger for verkstedet og leveransen er 
leverandørens eiendom og åndsverk. Kjøper 
kan ikke benytte leverandørens tegninger på 
annen måte enn som beslutningsgrunnlag for 
vurdering av leverandørens tilbud uten 
skriftlig samtykke fra leverandøren.  
 
Leverandøren har rett til å kreve at kjøper 
erstatter kostnader ved utarbeidelse av 
tegningene som ledd i tilbudet, dersom 
leverandørens tegninger blir benyttet til andre 
formål uten at dette er skriftlig avtalt mellom 
partene.   
 
Tegninger levert av kjøper kan ikke benyttes 
av leverandør utenfor det avtalte formål. 
Leverandørens eventuelle bruk av kjøpers 
tegninger til formål som ikke har sammenheng 
med tilbud eller avtale med kjøperen, gir 
kjøper rett til å kreve erstatning for eventuelle 
dokumenterte økonomiske tap for kjøper.  

 

5. Kontrakten mellom leverandør og 
kjøper 

 
Dersom ikke annet er avtalt i 
ordrebekreftelsen eller hovedavtalen mellom 
leverandør av verkstedutstyr og kjøper, 

gjelder følgende dokumenter i kontrakten 
mellom partene i den rekkefølgen de er angitt 
nedenfor: 
 

a) Hovedavtalen mellom leverandør av 
verkstedutstyr og kjøper 

b) Ordrebekreftelse og leverandørens 
tilbud, inklusive tegninger og 
forutsetninger for leveransen som 
beskrevet i tilbudet 

c) Disse standardvilkårene 
d) Kjøpers tilbuds- og 

konkurransegrunnlag 
e) Opplysninger som er gitt skriftlig av 

kjøper som har virket inn på kjøpet  
 
Eventuelle endringer i disse standardvilkårene 
skal fremgå av ordrebekreftelsen eller 
hovedavtalen (avtalen) mellom leverandør og 
kjøper. 
  
Bestemmelsene i kjøpsloven (lov av 13. mai 
1988 nr. 27) gjelder med mindre hovedavtalen 
mellom partene, denne standarden eller 
partenes avtale ikke fastsetter noe annet. 
 

6. Endringer i avtalen mellom 
leverandør og kjøper  

 
Leverandørens eventuelle endringer av pris, 
leveringsbetingelser, tidspunkt for levering 
mv., og begrunnelse for slike eventuelle 
endringer skal gis som en skriftlig meddelelse 
til kjøper i egen endringsmelding. 
 
Endringer som kjøper blir kjent med i tiden fra 
tilbud er mottatt, frem til avtale mellom 
partene inngås, skal opplyses skriftlig til 
leverandør i egen endringsmelding. Samtidig 
skal leverandør ha anledning til å endre eller 
trekke tilbudet dersom de nye opplysningene 
innebærer vesentlige endringer av tilbuds- 
eller konkurransegrunnlaget. 
 
Endringer som kjøper blir kjent med etter at 
avtale er inngått mellom partene, gir 
leverandøren rett til å foreta endringer i 
samsvar med de endrede forutsetningene som 
kjøper opplyser om. Eventuelle endringer som 
innebærer endring av pris, leveringstidspunkt, 
endring i egenskapene ved leveransen som 
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følge av nye opplysninger og som leverandør 
blir gjort kjent med av kjøper, skal snarest 
opplyses skriftlig til kjøper med beskrivelse av 
hvilke konsekvenser endringene har eller kan 
ha for leveransen. 
 
Begge parter har adgang til å foreta endringer 
etter skriftlig avtale. Eventuelle 
endringsmeldinger fra leverandør eller kjøper, 
skal inneholde en beskrivelse av eventuelle 
konsekvenser endringen kan ha for pris, 
leveringstidspunkt eller vesentlige endringer i 
hovedavtalen mellom partene.   
 

7. Beskrivelse av leveranse der hele 
verkstedet leveres 

 
Leverandørens tilbud skal være basert på det 
tilbuds- og konkurransegrunnlaget som kjøper 
gir. Kjøper har ansvar for eventuelle feil eller 
mangler i konkurransegrunnlaget.  
 
Leverandørens fastsatte forutsetninger i 
tilbudet, ligger til grunn for tilbudet og anses 
som akseptert av kjøper medmindre annet er 
avtalt ved avtaleinngåelsen eller senere 
gjennom endringsmeldinger som beskrevet i 
punkt 6 foran. Leverandørens beskrivelse av 
forutsetninger om bygningsmessig 
konstruksjon på leveringsstedet, herunder 
informasjon om statiske beregninger, 
tykkelser på gulv, lufting/ventilasjon, kanaler, 
strøm, rør, oljeutskiller, brannkrav og andre 
bygningsmessige krav eller HMS krav skal 
baseres på de opplysninger som kjøper har 
oppgitt forut for leverandørens avgivelse  
av tilbud.   
 
Eventuelle endringer i forutsetningene som 
opplyst av kjøper, gir leverandør rett til 
endringer i samsvar med punkt 6 foran, 
uavhengig av om kjøper er å bebreide for 
manglende kunnskap om slike forhold som 
medførte endringer i henhold til det skriftlige 
tilbuds- og konkurransegrunnlaget. 
 
Leverandøren skal kun forholde seg til kjøper 
eller den kjøper har utpekt som 
kontaktperson, i alle spørsmål som gjelder 
leveranse og eventuelle endringer i forhold til 
hovedavtalen. Navn på kjøpers kontaktperson 

skal oppgis i hovedavtalen eller i 
ordrebekreftelsen dersom det ikke inngås 
egen hovedavtale mellom partene. 
 

8. Beskrivelse av enkeltleveranser 
 
Leverandørens tilbud skal være basert på 
kjøpers tilbuds-, konkurranse- eller 
bestillingsgrunnlag. Kjøper har ansvar for 
eventuelle feil eller mangler i 
konkurransegrunnlaget.  
 
Tilbudet skal normalt beskrive det utstyret 
som skal leveres, inklusive leveringssted, pris 
og øvrige vilkår. 
 
Avtale er inngått mellom partene når tilbud 
fra leverandøren er akseptert skriftlig av 
kjøper. Kjøpers skriftlige aksept av tilbudet er 
tilstrekkelig som avtalegrunnlag for leveransen 
om ikke partene har avtalt noe annet. 
 

9. Forutsetninger 
 
Leverandør skal levere utstyr eller tjeneste til 
det leveringssted som er beskrevet av kjøper i 
tilbudsgrunnlag, konkurransegrunnlag eller 
bestillingsgrunnlag, dersom ikke annet er 
avtalt i hovedavtalen eller fremgår av 
ordrebekreftelsen. 
 
Leverandørens tilbud er basert på de 
forutsetninger som fremgår av kjøpers 
opplysninger. Dette inkluderer kjøpers 
beskrivelse av forutsetninger om 
bygningsmessig konstruksjon på 
leveringsstedet, informasjon om statiske 
beregninger, tykkelser på gulv, 
lufting/ventilasjon, kanaler, strøm, rør, 
oljeutskiller, brannkrav og andre 
bygningsmessige krav eller HMS krav. 
 
Kjøpers beskrivelse av adkomst, tilgang til 
lokaler, håndtering av avfall og andre 
forutsetninger som er av betydning for 
leveransen, skal legges til grunn av 
leverandøren. Eventuelle avvik i forhold til 
opplysninger gitt av kjøper, skal gi leverandør 
rett til endring av pris, leveringsvilkår, 
tidspunkt for levering, heving og omlevering. 
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Dersom leverandøren skal besørge bortkjøring 
av avfall, har leverandøren adgang til å 
fakturere for kostnader til bortkjøring med et 
rimelig påslag. 
 
Kjøper har ansvar for at leverandør gis tilgang 
til leveringsstedet på avtalt leveringstidspunkt.  
Kundens ansvar for håndtering av avfall som 
følge av leveransen, herunder emballasje som 
verktsedsutstyret leveres i. Kjøper skal sørge 
for midlertidig oppbevaring og bortkjøring av 
avfall uten kostnader for leverandøren. 
 
FDV dokumentasjon skal ikke leveres av 
leverandør som del av tilbudet om ikke annet 
er avtalt mellom partene. FDV 
dokumentasjonen leveres normalt når 
prosjektet er overlevert til kjøper. 
 
Ved overlevering av produkter, mottar kjøper 
en brukermanual inklusive delelister om ikke 
annet er avtalt. 
 
Leverandøren gis anledning til, i salgsøyemed, 
å referere til leveranser og oppdrag som 
gjennomføres for kunde så langt det ikke 
bryter med denne avtalens regler om 
taushetsplikt/konfidensialitet eller annet er 
avtalt mellom partene. 
 
Leverte varer tas ikke i retur av leverandøren 
med mindre det er inngått egen avtale mellom 
partene. Ved eventuelt avtalt retur av varer 
skal kjøper bekoste frakt. 
 

10. Ansvar 
 

Reklamasjonsfristen løper fra det tidspunkt 
kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget 
feilen eller mangelen. Ved mottak skal kjøper 
inspisere varen og umiddelbart gi skriftlig 
beskjed til selger om eventuelle feil eller 
mangler som kjøper vil gjøre gjeldende, se pkt 
16 nedenfor. Reklamasjonsfristen er 10 
virkedager med mindre annet er bestemt i 
hovedavtalen eller ordrebekreftelsen. Under 
forutsetning av at reklamasjonsfristen 
overholdt, plikter leverandøren å avhjelpe 
mangler ved leveransen som forelå på 
tidspunktet for levering eller overtakelse. 
 

Leverandøren har kun ansvar for mangler i de 
tilfellene der kjøper har overholdt 
reklamasjonsfristen.  
 
Leverandøren har rett til å utbedre mangelen. 
Dersom leverandøren ikke utbedrer mangelen 
innen  
rimelig tid, kan kjøperen ved skriftlig 
meddelelse gi leverandøren en rimelig frist for 
utbedring. Utbedres mangelen likevel ikke 
innen rimelig tid, kan kjøperen varsle skriftlig 
at mangelen blir utbedret for leverandørens 
regning. Leverandørens økonomiske ansvar er 
uansett begrenset til det beløp som til enhver 
tid er fakturert av leverandøren. 
 
Dersom leverandøren ikke utbedrer mangelen 
og kjøper ikke lar mangelen bli utbedret i 
samsvar med avsnittet foran, kan kjøper kreve 
prisavslag som skal tilsvare differansen 
mellom leveransens verdi med og uten 
mangelen. 
 
Dersom utbedring av mangelen vil kreve 
demontering og innmontering som vil 
medføre inngrep i annet enn selve leveransen, 
skal kjøperen stå ansvarlig for arbeidet og 
omkostningene ved slike inngrep. 
 
Kjøper kan ikke heve avtalen eller kreve 
erstatning fra leverandøren med mindre 
leverandøren har utvist grov uaktsomhet eller 
har handlet med viten og vilje (forsett). 
Leverandøren kan kun pålegges 
erstatningsansvar for økonomiske tap som er 
en direkte, faktisk og forutsigbar følge av at en 
forsettlig eller grovt uaktsom handling som er 
i strid med klare forutsetninger for den 
avtalen som partene har inngått.  
 
Leverandøren har ikke ansvar for mangler 
utover det som følger foran. Dette gjelder 
ethvert tap mangelen måtte forårsake, blant 
annet driftstap, tapt fortjeneste og andre 
indirekte økonomiske tap.  
 
Leverandørens ansvar er uansett begrenset 
oppad til det som til enhver tid er fakturerte 
for den aktuelle gjenstanden som mangelen 
knyttes til, inklusive det som er fakturert for 
monteringsarbeid. 
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Streik, lockout, krig, brann, ulykke eller andre 
uforutsette situasjoner som ligger utenfor 
partenes herredømme og kontroll, betraktes 
som force majeure og gir ikke rett til krav 
mellom partene. Hendelser som partene ikke 
har kontroll over og som forhindrer, forsinker 
eller vanskeliggjør gjennomføring av 
leveransen, berettiger partene til en rimelig 
utvidelse av tidsfrister eller til helt å innstille 
oppdraget uten å bli ansvarlige overfor den 
annen part. Hendelser eller begivenheter som 
anses som force majeure og som vedvarer i 
mer enn 6 måneder eller mer, gir begge 
partene rett til å heve avtalen.  
 
Leverandøren har ikke ansvar for følgeskader.  

 

11. Tidspunkt for leveransen 
 
Leverandøren har ansvar for at leveransen 
skal skje til den tid som er avtalt mellom 
partene i hovedavtalen om ikke annet er 
skriftlig avtalt mellom partene. 
 
Forsinket levering som skyldes kjøper eller 
forhold på kjøpers side, gir leverandør rett til å 
få kompensert faktiske dokumenterte utgifter 
som påføres leverandør som følge av 
forsinkelsen som beskrevet i pkt 14 nedenfor. 
 

12. Leveringsbetingelser og risiko 
 

Leverandøren skal levere utstyr til kjøper i 
samsvar med hovedavtalen. Dersom ikke 
annet er avtalt, leveres avtalen EXW - Ex 
Works.1 Det innebærer at kjøper har risikoen 
fra det øyeblikket varen er hentet til avtalt tid 
og på avtalt sted. Kjøper har dermed risikoen 
for transporten om ikke annet er avtalt. 
 

13. Pris, betaling, betalingsforsinkelse 
og sikkerhet for rettidig betaling 

 
Pris avtales særskilt mellom partene for hvert 
salg fra leverandør enten dette gjelder 
tjenesteleveranse eller levering av vare.  
 

                                                      
1 Incoterms 2010 

Dersom pris ikke er særskilt avtalt, gjelder 
leverandørens veiledende pris for tjenester 
eller varer på leveringstidspunktet.  
 
Om ikke annet er særskilt avtalt i 
hovedavtalen, betaler kjøper for tjenester 
etter medgått tid etter de satser som gjelder 
på leveringstidspunktet. Eventuelle utlegg 
som reiseutlegg, kost og losji og eventuelle 
andre godtgjørelser kommer i tillegg til 
betaling for utførte tjenester. Tillegg og andre 
godtgjørelser skal dokumenteres på 
forespørsel fra kjøper.  
 
Kjøper betaler leverandør i samsvar med det 
som er avtalt i hovedavtalen mellom partene. 
Betalingsfristen er 10 dager med mindre annet 
er særskilt avtalt i hovedavtalen. 
 
Leverandør har rett til lovbestemt 
forsinkelsesrente ved betaling etter forfall.  
 
Leverandør har rett til å kreve at kjøper 
forskuddsbetaler hele eller deler av prisen 
eller stiller sikkerhet for rettidig betaling 
dersom oppgjør skal skje etter levering. 
Sikkerhet kan være bankgaranti fra kjøper. I 
konsernforhold kan det kreves sikkerhet ved 
garanti fra morselskap om ikke annet er avtalt.  
 
Kjøper har betalingsplikt uavhengig av om det 
er gjort gjeldende mangler eller feil ved 
leveransen. Kjøper har ikke adgang til å 
motregne i eventuelle omtvistede krav mot 
leverandøren.  
 
Alle priser som er oppgitt av leverandør er 
eksklusive merverdiavgift, toll og eventuelle 
andre avgifter om dette ikke er spesifisert i 
hovedavtalen eller tilbudet. 
 
Leverandør tar forbehold som prisregulering 
som følge av valutaendringer om ikke annet er 
avtalt i hovedavtalen.  
 
Leverandør har salgspant eller eiendomsrett 
likestilt med salgspant, i de leverte varene, 
inntil hele kjøpesummen er betalt. Kjøper har 
ikke anledning til å videreselge leverte varer 
før varene er betalt. Partene har inngått avtale 



Standardvilkår for Autobransjens Leverandørforening – Seksjon verkstedutstyr 

 

7 

om salgspant i leverte varer med mindre noe 
annet er særskilt avtalt i hovedavtalen. 
Salgspant er dermed avtalt før levering av 
varene finner sted og har dermed rettsvern 
etter bestemmelsene i panteloven § 3-17 nr 2.  
 
Hovedavtalen eller ordrebekreftelsen og 
tilbudet, beskriver de varer som salgspantet 
og kjøpesummen omfatter (jf. panteloven § 3-
17 nr 4). I tilfeller der varene som det er avtalt 
salgspant i, blir fastmontert på kjøpers 
verksted, gjelder panteloven § 3-19.  
 
Salgspantet faller bort når varen er betalt i sin 
helhet, og senest fem år etter at utstyret ble 
overlevert til kjøper (jf. panteloven § 3-21 nr 
1). 
 
Leverandør har tilbakeholdsrett i utstyr som 
kjøper ikke har betalt for innen 
forfallstidspunkt som angitt i den enkelte 
delfaktura. Manglende betaling av delfaktura, 
gir leverandør rett til å stanse arbeidet eller 
leveranser til kjøper. 
 
Eventuell annen avtale om finansiering eller 
sikkerhet, utover det som fremgår av 
standardvilkårene, skal fremgå av 
hovedavtalen eller egen avtale, om ikke annet 
er avtalt mellom partene.  
 

14. Forsinkelse  
 
Leveranse av varer til kjøper anses levert på 
det tidspunkt kjøper henter varen til avtalt tid 
og sted (Ex Works).  
 
Forhold på kjøpers side som leverandør ikke 
har ansvar for, og som medfører forsinket 
levering, gir leverandør rett til kompensasjon 
etter at det er gitt skriftlig beskjed til kjøper 
(se punkt 6 om endringer). Retten til 
erstatning gjelder ikke dersom forsinkelsen 
skyldes forhold utenfor leverandørens eller 
underleverandørenes kontroll. 
 

15. Mangler ved leveransen  
 
Kjøper mister sin rett til å kreve heving, 
erstatning, retting, omlevering eller prisavslag 

dersom kjøper ikke gjør leverandøren skriftlig 
oppmerksom på eventuelle mangler som 
kjøper oppdager eller burde oppdaget, senest 
innen 10 dager fra det tidspunktet mangelen 
ble oppdaget eller burde vært oppdaget.  
 
Eventuell reklamasjon fra kjøper som følge av 
feil eller mangler skal være skriftlig og 
beskrive hva mangelen konkret gjelder og 
hvilke konsekvenser mangelen har for kjøper. 
Reklamasjon må fremsettes umiddelbart og 
senest innen 10 virkedager fra det tidspunkt 
feilen eller mangelen ble eller kunne bli 
oppdaget av kjøper.  
 
Reklamasjonsretten gjelder senest inntil ett år 
fra levering har funnet sted om ikke annet 
fremgår av hovedavtalen. 
 

16. Kontroll med mottak av leveransen 
og utpakking  

 
Når kjøper mottar utstyret, har kjøper ansvar 
for å kontrollere mottatt kolli fra transportør 
til avtalt leveringssted. Kjøper eller kjøpers 
representant som bes om å kvittere for 
mottak av levert utstyr, skal kontrollere at det 
ikke er åpenbare skader på utstyret eller 
forpakningen. Kjøper eller kjøpers 
representant må varsle leverandør 
umiddelbart dersom det er synlige skader på 
det leverte. Eventuelle skader skal påføres 
fraktbrev. 
 
I forbindelse med utpakking av utstyr skal 
leverandør kontrollere at det er samsvar 
mellom det som er mottatt og det som 
fremgår av følgeseddel/ordreseddel. Samtidig 
skal leverandør kontrollere at kvaliteten på 
levert utstyr er i samsvar med de kvalitetskrav 
som er avtalt mellom partene, så langt det er 
praktisk mulig. 
 
Medmindre annet er avtalt har leverandør 
ansvar for at utpakkingen skjer på en 
forsvarlig måte og er ansvarlig for eventuelle 
skader som forårsakes av leverandør i 
forbindelse med utpakking. 
 
Eventuelle feil eller mangler ved det leverte 
skal opplyses skriftlig til kjøper uten opphold. 
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Kjøper skal umiddelbart gjøre gjeldende 
eventuelle krav som følge av kunnskap kjøper 
har om feil eller mangler ved levert utstyr, 
uavhengig av om kjøper blir gjort kjent med 
dette av leverandør eller identifiserer feil og 
mangler av eget tiltak. 
 
Kjøper taper retten til å kreve erstatning, 
prisavslag, omlevering eller retting dersom 
kjøper unnlater å gjøre leverandør skriftlig 
oppmerksom på feil og mangler, uten 
ugrunnet opphold. Dersom kjøper ikke kunne 
oppdage feilen eller mangelen, beholder 
kjøper sin rett til å gjøre mangelen gjeldende 
overfor leverandøren. 
 

17. Avbestilling 
 
Ved kjøpers eventuelle avbestilling, har 
leverandøren rett til å fastholde kjøpet og 
kreve at kjøperen betaler kjøpesummen etter 
kjøpsloven § 52 nr 1. Leverandør kan kreve 
erstatning for det økonomiske tap som 
leverandøren påføres direkte eller indirekte. 
Økonomisk tap inkluderer også eventuelle tap 
som følge av krav fra leverandørens 
underleverandør, herunder produsent og 
transportør.   
 
Også i de tilfeller der levert utstyr er 
spesialtilpasset kjøper, og avbestillingen 
påfører leverandør en betydelig ulempe eller 
risiko for at leverandøren ikke får erstattet 
eventuelle økonomiske tap ved en 
avbestilling, kan leverandør fastholde at 
levering skal skje og kreve at kjøperen betaler 
kjøpesummen.  
 
Eventuell avbestilling som skyldes at 
leverandør ikke kan fastholde leveransen, skal 
følge de alminnelige reglene i kjøpsloven § 52. 
 

18. Tvister 
 
Tvist mellom partene om tolkninger av 
hovedavtalen, disse standardvilkårene eller 
andre deler av avtalen skal søkes løst i 
minnelighet ved forhandlinger. Fører ikke slike 
forhandlinger fram innen tre uker fra tvisten 
oppstod, kan hver av partene forlange tvisten 

avgjort med endelig virkning ved voldgift i 
Norge etter norske prosessregler. 
 
Leverandørens verneting skal være verneting 
for alle søksmål som springer ut av 
kontrakten. 
 

19. Garanti  
 
Leverandørens garantiansvar for varer, utstyr 
eller tjenester er 1 (ett) år. Eventuelt 
garantiansvar utover dette skal fremgå av 
hovedavtalen eller eget vedlegg til 
hovedavtalen.  
  
Dersom leverandøren har gitt garanti for 
leveransen i en avgrenset periode, omfatter 
likevel ikke leverandørens ansvar mangler som 
skyldes unormal eller uriktig bruk.  
 
Kjøper har ansvar for at levert utstyr 
vedlikeholdes etter fabrikantens anvisning og 
lov eller forskrift. Utstyret skal kalibreres i 
henhold til lov og forskrift. 
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