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1 BRUK  
1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for handel 
mellom Vilomix Norway AS (heretter kalt «Vilomix») og 
næringsdrivende kunder av Vilomix (heretter kalt «Kjøper») 
med produkter til levering i Norge, med mindre annet er 
skriftlig avtalt.  
1.2 Kjøper har ikke rett til å overdra sine rettigheter og/eller 
forpliktelser i henhold til avgitte ordre og/eller kjøpsavtaler 
med Vilomix til en tredjepart.  
 
2 PRISER 
2.1 Alle angitte priser er i norske kroner eller annen valuta 
etter avtale og er eksklusive merverdiavgift og avgifter.  
2.2 Avregning skjer etter Vilomix' dagspris på leveringsdagen, 
med mindre annet er avtalt i egen skriftlig avtale mellom 
Vilomix og Kjøper. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.  
2.3 Vilomix har rett til å foreta forholdsmessige endringer i 
priser avtalt mellom partene dersom det oppstår endringer i 
diverse avgifter og gebyrer, herunder, men ikke begrenset til 
importavgifter, miljøavgifter og råvareavgifter.  
2.4 Vilomix har rett til å foreta forholdsmessige endringer i 
priser avtalt mellom partene dersom Vilomix blir pålagt å 
endre produktenes innhold eller produksjonsmetode som 
følge av endringer i relevant lovgivning.  
 
3 BESTILLING AV PRODUKTER  
3.1 Dersom leveringstidspunkt ikke er angitt i 
ordrebekreftelsen, skal leveransen leveres innen rimelig tid 
etter at Vilomix har utstedt ordrebekreftelse. Med mindre 
annet er avtalt, kan Vilomix foreta delleveranser. 
3.2 Bestilling av varer fra Vilomix skjer via e-post til 
ordre@vilomix.no eller per tlf. 32 14 01 00. Bestillingen 
bekreftes med en ordrebekreftelse per e-post.  
 
4 LEVERING  
4.1  Med mindre annet er avtalt i ordrebekreftelse skal 
levering skje på Vilomix’ forretningssted (FCA).  
4.2 Risiko og ansvar for produktene overføres fra Vilomix til 
Kjøper når produktene er avlesset på avtalt leveringsadresse. 
Hvis levering ikke kan skje på avtalt leveringsadresse på 
grunn av ukjørbar vei eller uegnet underlag, anses leveringen 
som utført når produktene er avlesset så nær det avtalte 
leveringsstedet som forholdene tillater det, og etter avtale 
med Kjøper.  
4.3 Eiendomsretten til de leverte produkter blir hos Vilomix 
inntil hele kjøpesummen med tillegg av relevante avgifter og 
gebyrer er innbetalt. 
4.4. Kjøper er forpliktet til å forsikre de leverte produkter 
mot tyveri, brann mm. inntil full betaling av kjøpesummen er 
effektuert og eiendomsretten er gått over til Kjøper. 
4.5 Ved transportskade og/eller manglende kolli plikter 
Kjøper å varsle fraktfører, med kopi til Vilomix, uten 
ugrunnet opphold. Ethvert ansvar ved transportskade er 
oppad begrenset til Kjøpesum, og forutsetter skriftlig avtale 
om at Vilomix er ansvarlig for transport. 
 
5 MENGDER 
5.1 Kjøper plikter å motta avtalt mengde på det avtalte 
leveringstidspunktet i samsvar med den avgitte ordren 
og/eller kjøpsavtalen mellom Kjøper og Vilomix.  
5.2 Endringer i Kjøpers produksjonsforhold fritar ikke Kjøper 
fra sine forpliktelser i punkt 5.1.  
5.3 Kjøpers manglende oppfyllelse av punkt 5.1 anses som 
vesentlig mislighold, og gir følgelig Vilomix rett til å annullere 
ordren og/eller kjøpsavtalen. Vilomix har samtidig rett til å (i) 
forlange differanseavregning av den mengden som Kjøper 
har avslått i samsvar med det som er avtalt, (ii) anse 
restmengden som annullert (iii) eller forlenge avtaleperioden 
med Kjøper.  
 
6 KVALITET 
6.1 Produktene leveres med det næringsmessige innhold 
som gjelder ved avtaleperiodens begynnelse. Mer 
informasjon om det næringsmessige innhold kan fås fra 
Vilomix.  
6.2 Vilomix har rett til å foreta forholdsmessige endringer i 
avtalt næringsmessig innhold dersom endringer i relevant 
lovgivning gjør slike endringer nødvendige.  
6.3 Produktene leveres i samsvar med bestemmelser om 
grenseverdier og avvik fra oppgitt kvalitet i de til enhver tid 
gjeldende bestemmelser i lovgivning om fôrvarer.  
 
7 FORSINKELSE 
7.1 Dersom Vilomix’ levering av produkter blir forsinket, er 
Kjøper forpliktet til å skriftlig fremsette en rimelig og siste 
leveringsfrist overfor Vilomix. Dersom Vilomix leverer 
innenfor den leveringsfristen som kjøper har fremsatt, har 
ikke Kjøper rett til å heve den forsinkede ordren og / eller 
kreve erstatning fra Vilomix. 
7.2 Hvis ikke Vilomix foretar levering innen den rimelige og 
siste leveringsfristen fastsatt av kjøper i henhold til punkt 
7.1, og hvis forsinkelsen kan betraktes som vesentlig for 
Kjøper, har Kjøper rett til å heve den forsinkede ordren, dog 
begrenset til perioden frem til Vilomix foretar levering. 

7.3 Vilomix’ ansvar for forsinkelser er omfattet av punkt 
11.1-11.5 nedenfor og dermed begrenset i 
overensstemmelser med dette. 
 
8 KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT 
8.1 Etter levering skal Kjøper umiddelbart foreta en 
tilstrekkelig kontroll av mengde av og kvalitet på 
produktene, samt følgeseddelen. 
8.2 Dersom Kjøper oppdager mangler, eller burde ha 
oppdaget mangler, ved produktenes mengde eller kvalitet 
skal Vilomix straks, og senest innen 5 virkedager, underrettes 
skriftlig og forholdet. Hvis Kjøper ikke varsler Vilomix rettidig 
om de oppdagede manglene, mister Kjøper sin rett til å 
påberope mislighold av den aktuelle ordren. 
 
9 MANGLER 
9.1 Ved enhver form for skade eller tap kan Vilomix kun 
gjøres ansvarlig dersom det kan dokumenteres at skaden 
eller tapet skyldes feil eller forsømmelser fra Vilomix’ side 
som påfører Vilomix et juridisk ansvar.  
9.2 Dersom Vilomix er ansvarlig for mangler etter disse salgs- 
og leveringsbetingelsene, har Vilomix rett til, etter eget valg, 
å foreta (i) etterlevering, (ii) omlevering og/eller (iii) tilby 
Kjøper et forholdsmessig avslag i kjøpesum på den aktuelle 
ordren. Vilomix skal informere Kjøper om valgt løsning innen 
rimelig tid etter mottak av Kjøpers skriftlig klage i henhold til 
punkt 8.2. 
9.3 Dersom mangelen fortsatt er vesentlig etter at Vilomix 
har foretatt en etter- eller omlevering, har Kjøper rett til å 
heve ordren og/eller kjøpsavtalen. Kjøper skal informere 
Vilomix umiddelbart om dette.  
9.4 Dersom Kjøper hever ordren og/eller kjøpsavtalen, er 
Kjøper forpliktet til å begrense sitt eget tap i størst mulig 
grad gjennom dekningskjøp eller ved å iverksette andre 
nødvendige tapsbegrensende tiltak.  
9.5 Vilomix’ ansvar for mangler er omfattet av punkt 11.1-
11.5 nedenfor og dermed begrenset i overensstemmelser 
med dette. 
 
10 PRODUKTANSVAR 
10.1 Vilomix’ ansvar for personskader og skader på løsøre 
samt fast eiendom, som ikke er beregnet til ervervsmessig 
bruk, og som skyldes skadede produkter, er regulert av den 
til enhver tid gjeldende produktansvarslov. 
10.2 I alle tilfeller av skade på Kjøpers eiendom (f.eks. på 
produksjonsdyr), er Vilomix alene ansvarlig, hvis Kjøper kan 
dokumentere at produktansvarsskaden skyldes feil og/eller 
forsømmelser hos Vilomix.  
10.3 Bevis for produktskader og faktiske mangler kan ikke 
føres på grunnlag av prøver tatt av kunden selv, det er 
Vilomix’ referanseprøve som er gjeldende. 
10.4 Vilomix' erstatningsansvar i punkt 10.1 er betinget av at 
Kjøper har brukt og håndtert produktene i samsvar med den 
medfølgende veiledningen.  
10.5 Har Kjøper medvirket til at det oppstår 
produktansvarsskade eller at en skade forverres, har Vilomix 
rett til å redusere en eventuell erstatning til Kjøper 
forholdsmessig i forhold til graden av Kjøpers medvirkning. 
10.6 Vilomix’ ansvar for produktansvarsskader er omfattet av 
punkt 11.1-11.5 nedenfor og dermed også begrenset i 
overensstemmelser med dette, til NOK 10.000.000 pr. ordre. 
 
11 ANSVAR 
11.1 Vilomix’ erstatningsansvar for Kjøpers og /eller 
tredjemanns dokumenterte tap er begrenset oppad til  
NOK 10 000 000,- pr. skadetilfelle.  
11.2 Vilomix erstatter ikke under noen omstendigheter 
Kjøpers indirekte tap, herunder, men ikke begrenset til 
driftstap, tapt tid og tapt fortjeneste.  
11.3 Dersom Kjøper opphever en ordre, kan Vilomix’ 
maksimale erstatningsansvar likevel aldri overstige verdien 
av den aktuelle ordre. 
11.4 Kjøper plikter å holde Vilomix skadesløs i den grad 
Vilomix pålegges ansvar overfor en tredjepart for tap som 
Vilomix etter disse betingelsene ikke er ansvarlig for.  
11.5 Hvis en tredjepart fremsetter erstatningskrav mot en av 
partene, skal denne parten straks informere den andre 
parten om dette. Forholdet mellom Vilomix og Kjøper er dog 
alene regulert av disse betingelsene. 
 
12 FORCE MAJEURE OG UFORUTSETTE HENDELSER 
12.1 Følgende forhold medfører ansvarsfrihet, forutsatt at 
de hindrer oppfyllelse av kjøpsavtalen eller gjør oppfyllelsen 
til en urimelig byrde: arbeidskonflikt, streik, lockout, 
manglende levering og enhver annen omstendighet som 
partene ikke har kunnet kontrollere, som brann, krig, 
mobilisering, sabotasje, rekvirering, beslagleggelse, opprør, 
uroligheter, epidemier, pandemier og lignende situasjoner 
grunnet force majeure og uforutsette hendelser.  
12.2 Den parten som påberoper seg noen av de nevnte 
omstendighetene, skal uten ugrunnet opphold underrette 
den andre parten skriftlig om begivenhetens begynnelse og 
opphør.  
12.3 Begge parter har rett til å heve kjøpsavtalen ved skriftlig 
meddelelse til den andre parten hvis det på grunn av noen 
av omstendighetene omtalt i punkt 12.1 blir umulig å 
oppfylle avtalen. 
 
13 BETALING  
13.1 Kjøpers betalingsfrister og -betingelser fremgår av 
kjøpsavtalen, fakturaen eller kontoutdrag.  

13.2 Ved forsinket betaling kan Kjøper bli avkrevd et 
purregebyr og forsinkelsesrenter. Informasjon om renter og 
purregebyrer fås ved henvendelse til Vilomix.  
 
14 HÅNDTERING AV TVISTER 
14.1 Tvister i anledning avtalen og tilhørende bestemmelser 
skal avgjøres etter norske lover og regler, med Ringerike, 
Asker og Bærum tingrett som verneting.  
14.2 Dersom partene kommer til enighet om voldgift, 
utpeker hver part en voldgiftsdommer og disse utpeker i 
fellesskap en tredje voldgiftsdommer som vil være 
voldgiftsrettens leder. En voldgiftsdom er endelig. 
 

STANDARDBETINGELSER FOR 
BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 
 
GENERELL OVERHOLDELSE AV 
PERSONVERNFORORDNINGEN (GDPR) 
Utvekslede data under denne avtalen vil bli behandlet iht. 
kravene i GDPR, som begge parter plikter å rette seg etter. 
INNSAMLING, LAGRING OG BEHANDLING AV 
PERSONOPPLYSNINGER 
Behandlingen av personopplysningene til den registrerte i 
forbindelse med denne avtalen følger artikkel 6 (1) b i GDPR. 
Data samles inn primært for å innfri avtalens innhold, 
kvalitetssikre produktene og tjenestene til den 
behandlingsansvarlige og drive markedsføring. 
Det blir ikke samlet inn data utover det som er nødvendig for 
det spesifikke avtaleformålet. 
Lovgivende myndigheter kan dessuten fastslå hvilke typer 
data som må samles inn og lagres som del av 
forretningsvirksomheten til den behandlingsansvarlige. 
Behandling kan også være påkrevd av andre juridiske 
årsaker. 
DEN REGISTRERTES RETTIGHETER 
Den registrerte har rett til å bli informert om når data blir 
behandlet, fra hvilke kilder dataene hentes og til hvilke 
formål. 
Den registrerte kan bli informert om hvor lenge den 
behandlingsansvarlige lagrer personopplysningene, og hvem 
de eventuelt utleveres til i Danmark eller andre land. En slik 
tilgang kan imidlertid bli begrenset av hensyn til andres 
personvern, forretningshemmeligheter og immaterielle 
rettigheter. 
Den registrerte har rett til å protestere mot å få 
personopplysningene sine behandlet. Den registrerte kan 
også protestere mot at den behandlingsansvarlige utleverer 
data i markedsføringsøyemed.  
Hvis innsigelsen er berettiget, plikter den 
behandlingsansvarlige å påse at de aktuelle 
personopplysningene ikke lenger behandles. 
Den registrerte har rett til å kreve sletting av data som ikke 
lenger er nødvendige for å innfri avtaleforpliktelsene. Den 
registrerte har i tillegg rett til å få slettet og/eller korrigert 
uriktige personopplysninger. 
Personopplysninger slettes med jevne mellomrom når de 
ikke lenger trengs for formålet de opprinnelig ble samlet inn 
for, eller når de generelt ikke lenger er relevante. Data 
slettes alltid 5 år etter en transaksjon, med mindre det 
foreligger klare juridiske grunner til å fortsette å lagre dem. 
Hvis den registrerte ber om å få korrigert eller slettet 
personopplysningene sine, skal den behandlingsansvarlige 
imøtekomme dette ønsket snarest mulig etter å ha bekreftet 
at vilkårene for korreksjon/sletting er innfridd. 
UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER 
Personopplysninger blir ikke utlevert med mindre den 
behandlingsansvarlige er lovpålagt eller har fått uttrykkelig 
skriftlig samtykke til å gjøre dette. 
Vi er ikke pålagt å innhente samtykke for å utlevere data til 
andre selskaper i konsernet med det primære formål å 
optimalisere tjenesten vår og innfri avtalen vi har inngått 
med deg.  
Hvis den registrerte oppgir en elektronisk adresse (e-
postadresse) i forbindelse med avtalen, vil den 
behandlingsansvarlige kunne benytte denne i 
markedsføringsøyemed. Hvis du ikke lenger ønsker å motta 
denne typen materiale, følger du instruksjonene som er 
angitt. 
SIKKERHET 
Den behandlingsansvarlige vil beskytte dataene til den 
registrerte og følger interne retningslinjer for datasikkerhet. 
Det er iverksatt organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak 
og gitt instruksjoner for å hindre at personopplysninger 
slettes, går tapt, offentliggjøres uautorisert eller kommer 
uvedkommende i hende. 
 
RETT TIL Å KLAGE 
Den registrerte har rett til å klage direkte til den 
behandlingsansvarlige per e-post til e-postadressen som er 
oppgitt på selskapets nettsted. Det er også mulig å sende 
klage til Datatilsynet på hvordan den behandlingsansvarlige 
behandler personopplysninger. 
 
Se «Personvernerklæring» på selskapets nettsted for mer 
informasjon om behandlingen av personopplysninger. 
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1 BRUK 
1.1 Formålet med standard salgs- og leveringsbetingelser er 
å definere det forretningsmessige forholdet mellom kjøper 
og Vilofarm Norway, heretter kalt Selger. Disse standard 
salgs- og leveringsbetingelsene er gjeldende for alle 
leveranser om ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. 
 
2 PRISER 
2.1 Alle angitte priser er i norske kroner eller annen valuta 
etter avtale og er eksklusive merverdiavgift og avgifter.  
2.2 Vilomix har rett til å foreta forholdsmessige endringer i 
priser avtalt mellom partene dersom det oppstår endringer i 
diverse avgifter og gebyrer, herunder, men ikke begrenset til 
importavgifter og miljøavgifter.  
2.3 Prisene endres som standard pr. 01.01 hvert år, men kan 
også endres utenom denne generelle prisjusteringen. Vi tar 
forbehold om feil i prislistene. Vilofarm Norway forbeholder 
seg retten til å etterfakturere ved eventuelle avvik i gitte 
priser eller avgifter. 
 
3 LEVERANSE OG FRAKT 
3.1 Leveranser utføres iht. Incoterms gjeldende regulativ. 
3.2 Utkjøring og forsendelse med selgers transport beregnes 
til enhver tid etter gjeldende satser. 
3.3 Risikoen for varene går alltid over på kjøper i henhold til 
Incoterms regelverk. 
3.4 Varer oppført i standard sortiment sendes innen 3 
arbeidsdager eller etter avtale. Øvrige varer leveres etter 
avtale. 
3.5 Varene kan sendes fra annen lokasjon enn Vilofarm 
Norways standard lageradresse dersom varen ikke er 
tilgjengelig på hovedlager ved bestillingstidspunktet. 
 
4 KVANTUM 
4.1 Selgers ordrebekreftelse er avgjørende for hvorvidt 
leveringene skal skje etter vekt, volum, areal, stk. eller 
lengdeangivelse. 
4.2 Ved spesialbestilling er kjøper forpliktet til å akseptere 
den avvikelse i kvantum som eventuelt oppstår ved 
tilvirkning. 
 
5 RETURER 
5.1 Varer kan kun returneres etter avtale. 
Returomkostninger dekkes alltid av kjøper dersom annet 
ikke er avtalt. Produktet må være ubrukt og i fabrikkny 
tilstand inkludert hel emballasje. Retur skjer alltid for kjøpers 
egen risiko. 
 
6 AVBESTILLING 
6.1 Kjøper kan ikke kansellere en bestilling som er bekreftet 
av Selger, med mindre Selger skriftlig godkjenner dette. Ved 
avbestilling vil kjøper bli belastet de merkostnader som 
Selger er blitt påført fra leverandør, speditør eller 
transportør, eller i forbindelse med igangsatt produksjon av 
spesialbestilte varer. 
 
7 FORSINKELSE 
7.1 Dersom Selgers levering av produkter blir forsinket, er 
Kjøper forpliktet til å skriftlig fremsette en rimelig og siste 
leveringsfrist overfor Selger. Dersom Selger leverer innenfor 
den leveringsfristen som kjøper har fremsatt, har ikke Kjøper  
rett til å heve den forsinkede ordren og / eller kreve 
erstatning fra Selger. 
7.2 Hvis ikke Selger foretar levering innen den rimelige og 
siste leveringsfristen fastsatt av kjøper i henhold til punkt 
7.1, og hvis forsinkelsen kan betraktes som vesentlig for 
Kjøper, har Kjøper rett til å heve den forsinkede ordren, dog 
begrenset til perioden frem til Selger foretar levering. 
7.3 Selgers ansvar for forsinkelser er omfattet av punkt 11.1-
11.5 nedenfor dermed også begrenset i overensstemmelser 
med dette, til NOK 5.000.000 pr. ordre. 
 
8 KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT 
8.1 Etter levering skal Kjøper umiddelbart foreta en 
tilstrekkelig kontroll av mengde av og kvalitet på 
produktene, samt følgeseddelen. 
8.2 Dersom Kjøper oppdager mangler, eller burde ha 
oppdaget mangler, ved produktenes mengde eller kvalitet 
skal Selger straks, og senest innen 5 virkedager, underrettes 
skriftlig og forholdet. Hvis Kjøper ikke varsler Selger rettidig 
om de oppdagede manglene, mister Kjøper sin rett til å 
påberope mislighold av den aktuelle ordren. 
Se i tillegg egen prosedyre for reklamasjoner. 
 
9 MANGLER 
9.1 Ved enhver form for skade eller tap kan Selger kun gjøres 
ansvarlig dersom det kan dokumenteres at skaden eller 
tapet skyldes feil eller forsømmelser fra Selgers side som 
påfører Selger et juridisk ansvar.  
9.2 Dersom Selger er ansvarlig for mangler etter disse salgs- 
og leveringsbetingelsene, har Selger rett til, etter eget valg, å 
foreta (i) etterlevering, (ii) omlevering og/eller (iii) tilby 
Kjøper et forholdsmessig avslag i kjøpesum på den aktuelle 
ordren. Selger skal informere Kjøper om valgt løsning innen  
rimelig tid etter mottak av Kjøpers skriftlig klage i henhold til 
punkt 8.2. 

9.3 Dersom mangelen fortsatt er vesentlig etter at Selger har 
foretatt en etter- eller omlevering, har Kjøper rett til å heve 
ordren og/eller kjøpsavtalen. Kjøper skal informere Selger 
umiddelbart om dette.  
9.4 Dersom Kjøper hever ordren og/eller kjøpsavtalen, er 
Kjøper forpliktet til å begrense sitt eget tap i størst mulig 
grad gjennom dekningskjøp eller ved å iverksette andre 
nødvendige tapsbegrensende tiltak.  
9.5 Selgers ansvar for mangler er omfattet av punkt 11.1-
11.5 nedenfor og dermed begrenset i overensstemmelser 
med dette. 
 
10 PRODUKTANSVAR 
10.1 Selgers ansvar for personskader og skader på løsøre 
samt fast eiendom, som ikke er beregnet til ervervsmessig 
bruk, og som skyldes skadede produkter, er regulert av den 
til enhver tid gjeldende produktansvarslov. 
10.2 I alle tilfeller av skade på Kjøpers eiendom, er Selger 
alene ansvarlig, hvis Kjøper kan dokumentere at 
produktansvarsskaden skyldes feil og/eller forsømmelser hos 
Selger.  
10.3 Selgers erstatningsansvar i punkt 10.1 er betinget av at 
Kjøper har brukt og håndtert produktene i samsvar med den 
medfølgende veiledningen.  
10.4 Har Kjøper medvirket til at det oppstår 
produktansvarsskade eller at en skade forverres, har Selger 
rett til å redusere en eventuell erstatning til Kjøper 
forholdsmessig i forhold til graden av Kjøpers medvirkning. 
10.5 Selgers ansvar for produktansvarsskader er omfattet av 
punkt 11.1-11.5 nedenfor og dermed begrenset i 
overensstemmelser med dette. 
 
11 ANSVAR 
11.1 Selgers erstatningsansvar for Kjøpers og /eller 
tredjemanns dokumenterte tap er begrenset oppad til  
NOK 5 000 000,- pr. skadetilfelle.  
11.2 Selger erstatter ikke under noen omstendigheter 
Kjøpers indirekte tap, herunder, men ikke begrenset til, 
driftstap, tapt tid og tapt fortjeneste.  
11.3 Dersom Kjøper opphever en ordre, kan Selgers 
maksimale erstatningsansvar likevel aldri overstige verdien 
av den aktuelle ordre. 
11.4 Kjøper plikter å holde Selger skadesløs i den grad Selger 
pålegges ansvar overfor en tredjepart for tap som Selger 
etter disse betingelsene ikke er ansvarlig for.  
11.5 Hvis en tredjepart fremsetter erstatningskrav mot en av 
partene, skal denne parten straks informere den andre 
parten om dette. Forholdet mellom Selger og Kjøper er dog 
alene regulert av disse betingelsene. 
 
12 FORCE MAJEURE OG UFORUTSETTE HENDELSER 
12.1 Følgende forhold medfører ansvarsfrihet, forutsatt at 
de hindrer oppfyllelse av kjøpsavtalen eller gjør oppfyllelsen 
til en urimelig byrde: arbeidskonflikt, streik, lockout, 
manglende levering og enhver annen omstendighet som 
partene ikke har kunnet kontrollere, som brann, krig, 
mobilisering, sabotasje, rekvirering, beslagleggelse, opprør, 
uroligheter, epidemier, pandemier og lignende situasjoner 
grunnet force majeure og uforutsette hendelser.  
12.2 Den parten som påberoper seg noen av de nevnte 
omstendighetene, skal uten ugrunnet opphold underrette 
den andre parten skriftlig om begivenhetens begynnelse og 
opphør.  
12.3 Begge parter har rett til å heve kjøpsavtalen ved skriftlig 
meddelelse til den andre parten hvis det på grunn av noen 
av omstendighetene omtalt i punkt 12.1 blir umulig å 
oppfylle avtalen. 
 
13 BETALING 
13.1 Kjøpers betalingsfrister og -betingelser fremgår av 
kjøpsavtalen, fakturaen eller kontoutdrag.  
13.2 Ved forsinket betaling kan Kjøper bli avkrevd et 
purregebyr og forsinkelsesrenter. Informasjon om renter og 
purregebyrer fås ved henvendelse til Selger.  
13.3 Betalingen skal skje uoppfordret og uten fradrag i 
henhold til pkt. 13.1 dersom ikke annet er avtalt. Kjøper kan 
ikke motregne mot eventuelle andre krav han måtte ha mot 
Selger. 
13.4 Kjøpers berettigede reklamasjoner pga. ikke vesentlige 
mangler fritar ham ikke for rettidig betaling. Kjøper har ikke 
rett til å tilbakeholde hele eller deler av kjøpesummen hvis 
kravet er omtvistet. 
13.5 Eiendomsretten til de leverte produkter blir hos Selger 
inntil hele kjøpesummen med tillegg av relevante avgifter og 
gebyrer er innbetalt. Bearbeidelse, inkorporering eller 
videresalg av kjøpte varer må ikke finne sted før disse er 
betalt i sin helhet. 
13.6. Kjøper er forpliktet til å forsikre de leverte produkter 
mot tyveri, brann mm. inntil full betaling av kjøpesummen er 
effektuert og eiendomsretten er gått over til Kjøper. 
 
14 SIKKERHET FOR BETALING 
14.1 Selger forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å 
kreve sikkerhet i form av bankgaranti eller 
forskuddsbetaling. 
 
15 HÅNDTERING AV TVISTER 
15.1 Tvister i anledning avtalen og tilhørende bestemmelser 
skal avgjøres etter norske lover og regler, med Ringerike, 
Asker og Bærum tingrett som verneting.  
15.2 Dersom partene kommer til enighet om voldgift, 
utpeker hver part en voldgiftsdommer og disse utpeker i 

fellesskap en tredje voldgiftsdommer som vil være 
voldgiftsrettens leder. En voldgiftsdom er endelig. 

 
STANDARDBETINGELSER FOR 
BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 
 
GENERELL OVERHOLDELSE AV 
PERSONVERNFORORDNINGEN (GDPR) 
Utvekslede data under denne avtalen vil bli behandlet iht. 
kravene i GDPR, som begge parter plikter å rette seg etter. 
INNSAMLING, LAGRING OG BEHANDLING AV 
PERSONOPPLYSNINGER 
Behandlingen av personopplysningene til den registrerte i 
forbindelse med denne avtalen følger artikkel 6 (1) b i GDPR. 
Data samles inn primært for å innfri avtalens innhold, 
kvalitetssikre produktene og tjenestene til den 
behandlingsansvarlige og drive markedsføring. 
Det blir ikke samlet inn data utover det som er nødvendig for 
det spesifikke avtaleformålet. 
Lovgivende myndigheter kan dessuten fastslå hvilke typer 
data som må samles inn og lagres som del av 
forretningsvirksomheten til den behandlingsansvarlige. 
Behandling kan også være påkrevd av andre juridiske 
årsaker. 
DEN REGISTRERTES RETTIGHETER 
Den registrerte har rett til å bli informert om når data blir 
behandlet, fra hvilke kilder dataene hentes og til hvilke 
formål. 
Den registrerte kan bli informert om hvor lenge den 
behandlingsansvarlige lagrer personopplysningene, og hvem 
de eventuelt utleveres til i Danmark eller andre land. En slik 
tilgang kan imidlertid bli begrenset av hensyn til andres 
personvern, forretningshemmeligheter og immaterielle 
rettigheter. 
Den registrerte har rett til å protestere mot å få 
personopplysningene sine behandlet. Den registrerte kan 
også protestere mot at den behandlingsansvarlige utleverer 
data i markedsføringsøyemed.  
Hvis innsigelsen er berettiget, plikter den 
behandlingsansvarlige å påse at de aktuelle 
personopplysningene ikke lenger behandles. 
Den registrerte har rett til å kreve sletting av data som ikke 
lenger er nødvendige for å innfri avtaleforpliktelsene. Den 
registrerte har i tillegg rett til å få slettet og/eller korrigert 
uriktige personopplysninger. 
Personopplysninger slettes med jevne mellomrom når de 
ikke lenger trengs for formålet de opprinnelig ble samlet inn 
for, eller når de generelt ikke lenger er relevante. Data 
slettes alltid 5 år etter en transaksjon, med mindre det 
foreligger klare juridiske grunner til å fortsette å lagre dem. 
Hvis den registrerte ber om å få korrigert eller slettet 
personopplysningene sine, skal den behandlingsansvarlige 
imøtekomme dette ønsket snarest mulig etter å ha bekreftet 
at vilkårene for korreksjon/sletting er innfridd. 
UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER 
Personopplysninger blir ikke utlevert med mindre den 
behandlingsansvarlige er lovpålagt eller har fått uttrykkelig 
skriftlig samtykke til å gjøre dette. 
Vi er ikke pålagt å innhente samtykke for å utlevere data til 
andre selskaper i konsernet med det primære formål å 
optimalisere tjenesten vår og innfri avtalen vi har inngått 
med deg.  
Hvis den registrerte oppgir en elektronisk adresse (e-
postadresse) i forbindelse med avtalen, vil den 
behandlingsansvarlige kunne benytte denne i 
markedsføringsøyemed. Hvis du ikke lenger ønsker å motta 
denne typen materiale, følger du instruksjonene som er 
angitt. 
SIKKERHET 
Den behandlingsansvarlige vil beskytte dataene til den 
registrerte og følger interne retningslinjer for datasikkerhet. 
Det er iverksatt organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak 
og gitt instruksjoner for å hindre at personopplysninger 
slettes, går tapt, offentliggjøres uautorisert eller kommer 
uvedkommende i hende. 
 
RETT TIL Å KLAGE 
Den registrerte har rett til å klage direkte til den 
behandlingsansvarlige per e-post til e-postadressen som er 
oppgitt på selskapets nettsted. Det er også mulig å sende 
klage til Datatilsynet på hvordan den behandlingsansvarlige 
behandler personopplysninger. 
 
Se «Personvernerklæring» på selskapets nettsted for mer 
informasjon om behandlingen av personopplysninger. 
 


