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1. Anvendelsesområde og avtaleinngåelse 
Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser gjort av 
Westcontrol AS eller Westcontrol Robertsen AS (heretter «Westcontrol» eller 
«Selger») til en kjøper (heretter «Kjøper»), med mindre annet er utrykkelig 
skriftlig avtalt mellom partene. Avtale anses inngått ved Selgers utstedelse av 
ordrebekreftelse. Disse salgs- og leveringsbetingelser, sammen med Selgers 
ordrebekreftelse, utgjør de samlede avtalevilkårene gjeldende for leveransen 
fra Selger til Kjøper. Disse salgs- og leveringsbetingelser skal gjelde uavkortet 
og ha prioritet over alle andre vilkår/betingelser som Kjøper har inntatt 
referanse til, eller publisert m.v., i forbindelse med inngåelse av avtale med 
Selger. Tillegg til eller avvik fra disse salgs- og leveringsbetingelser, er kun 
bindende dersom det er utrykkelig og skriftlig avtalt mellom partene.  
2. Tegninger og andre dokumenter 
I den grad Selger leverer dokumentasjon skal dokumentasjonen anses som 
veiledende, med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom partene. 
Mottatte tegninger, andre tekniske dokumenter eller teknisk informasjon, kan 
ikke uten samtykke brukes til annet enn formålet med leveransen. Nevnte 
dokumentasjon skal heller ikke kopieres, reproduseres, utleveres til 
tredjemann eller på annen måte bringes til dennes kunnskap uten samtykke 
fra Selger. Ethvert produksjonsunderlag som produsert av Selger for 
leveranser til Kjøper, skal være og forblir Selgers eiendom alene.  
3. Pris  
Kjøper skal betale Selger den fulle pris som angitt i ordrebekreftelsen. Pris er 
basert på tollsatser, avgifter, valutakurser og internasjonale råvarepriser 
gjeldende på tidspunktet for avtaleinngåelse. Selger tar forbehold om rett til 
justering av prisene i tilfelle endring i disse forhold, samt også dersom 
miljøavgifter gjør seg gjeldene etter avtaleinngåelse. Merverdiavgift er ikke 
inkludert i prisene. Kostnader for transport, lagring, emballasje m.v. kommer i 
tillegg, men mindre dette er spesifikk angitt som inkludert.   
4. Betalingsbetingelser 
Frist for betaling er 30 dager fra fakturadato. Fakturering for leveranser gjøres 
etter leveringstidspunktet eller ved avtalt avdragsfaktuering. Ved for sen 
betaling vil Selger ha krav på forsinkelsesrente i samsvar med den til enhver 
tid gjeldende norsk lov om renter ved forsinket betaling. Ved forsinket betaling 
har Selger etter varsel til Kjøper rett til å stanse arbeid, inntil betaling skjer 
eller tilfredstillende sikkerhet er fremkaffet av Kjøper. Kjøper har ikke rett til å 
motregne eventuelle omtvistede krav mot Selgers betalingskrav.  
5. Salgspant 
Selger har salgspant i leveransen som sikkerhet for betaling, inntil 
kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt. 
6. Levering og risikoens overgang 
Leveransen blir leverte iht. Incoterms 2020 og "Ex Works", hvilket innebærer 
at leveransen anses som overlevert ved at Selger gjør disse tilgjengelige for 
Kjøper i Selgers egne lokaler på leveringstidspunktet, med mindre annet 
leveringssted er spesifikt avtalt mellom partene. Kjøper bærer alt ansvar og 
risiko for leveransen fra leveringstidspunktet. Kjøper skal bære alle kostnader 
forbundet med lagring, lasting og videre transport etter leveringstidspunktet.  
7. Forsinkelse 
Kjøper har ikke anledning til å gjøre gjeldende krav som følge av forsinkelse. 
8. Undersøkelsesplikt og mangler 
Kjøper har plikt til å undersøke leveransen uten ugrunnet opphold fra 
leveringstidspunket, med sikte på å klarlegge om det foreligger mangler eller 
lignende. Eventuelle mangler skal reklameres skriftlig av Kjøper uten ugrunnet 
opphold, etter at det er oppdaget eller burde blitt oppdaget. Slik melding må 
senest være gitt innen utløpet av garantiperioden angitt nedenfor. 
9. Overskuddskomponenter og ukurans 
Ved endringer eller opphør av produksjon forplikter Kjøper seg å kjøpe opp 
eventuelt restlager av artikler som kun anvendes til produksjon for Kjøper. 
Lager av overskuddskomponenter og eventuell ukurans vurderes og gjøres 
opp innen utgangen av hver 12 måneders periode, dersom ikke annet er 
avtalt. 
10. Avbestilling/annullering 
En eventuell annullering eller avbestilling av leveranse og inngått avtale kan 
kun skje ved skriftlig samtykke fra Selger. 

 
11. Garanti 
Garantitiden er ett år fra leveringstidspunktet og dekker material- og 
produksjonsfeil. Garantien forutsetter at Kjøper har oppfylt 
betalingsforpliktelsene. Selgers garantiansvar er under enhver omstendight 
begrenset til reparasjon og utskifting av deler i leveransen. Eventuelt 
garantiarbeid utføres i Selgers produksjonslokaler på Tau og Egersund, 
innenfor Selgers ordinære arbeidstid. Mangelfulle deler som byttes ut blir 
Selgers eiendom. Garantien gjelder ikke for normal slitasje eller mangler som 
er forårsaket av materialer skaffet av Kjøperen eller av instruksjoner som 
Kjøperen har foreskrevet eller spesifisert. 
Garantien bortfaller under enhver omstendighet hvis leveransen er skadet på 
grunn av; (i) at bruksveiledning ikke er fulgt (selv om disse kun ansees 
veiledende), (ii) ved ukyndig behandling og/eller mangelfullt vedlikehold fra 
Kjøpers side; og/eller (iii) hvis Kjøper foretar endringer eller modifikasjoner i 
leveransen. Dersom det viser seg ikke å foreligge mangel som Selger har 
ansvaret for, har Selger rett til kompensasjon for arbeid/kostnader Selger er 
påført i denne forbindelse. 
12. Ansvar 
Begge parter skal holde hverandre skadesløs for hverandres personell, 
eiendom og indirekte tap, uten hensyn til ansvarsbetingende forhold i noen 
form. Indirekte tap inkluderer, men er ikke begrenset til, driftstap, avsavnstap, 
omsetningstap eller andre økonomiske konsekvenstap.  
Selger fraskriver seg alt ansvar utover det som eksplisitt er foreskrevet i disse 
salgs- og leveringsbetingelser. Selgers totale ansvar er under enhver 
omstendighet oppad begrenset til den enkelte leveransens salgspris. 
13.Force majeure 
Ingen av partene skal anses for å ha misligholdt en forpliktelse i den 
utstrekning han kan godtgjøre at overholdelse av den er blitt forhindret på 
grunn av force majeure. Force majeure betyr en hendelse utenfor en parts 
kontroll som han ikke burde ha forutsett da avtale ble inngått og som han 
heller ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge virkningene 
av. Den part som vil påberope seg force majeure, skal så snart som mulig gi 
den annen part varsel om dette. Selger har rett til fristforlengelse for den 
forsinkelse som er påført som følge av force majeure.  
Dersom force majeure situasjonene vil påføre Selger så stor ulempe at det 
står i et vesentlig misforhold til Kjøpers interesse, har Selger rett til å 
kansellere den aktuelle leveransen. 
14. Konfidensialitet 
All informasjon som partene utveksler, skal holdes hemmelig og ikke overføres 
til andre uten den andre parts skriftlige samtykke. En part kan likvel gjøre slik 
informasjon tigjengelig til tredjeparter som allerede er kjent med slik 
informasjon, eller slik informasjon er eller blir alminnelig kjent på annen måte 
enn ved feil begått av partene, eller mottas fra tredjepart på rettmessig måte 
uten plikt til hemmeligholdelse. Hver av partene kan imidlertid bruke eller 
overføre hemmelig informasjon til tredjepart i den utstrekning det er nødvendig 
for utførelse av og kontroll med arbeid og bruk av leveransen. Partene skal da 
sørge for at slik tredjepart er bundet av tilsvarende avtale om 
hemmeligholdelse.  
15. Produktansvar 
Selger fraskriver seg ethvert ansvar for skade forårsaket av leveransen og 
produktene som leveres, inkludert konsekvensene av slik skade. Kjøper skal 
holde Selger skadesløs for ethert krav som følger av påstand om inngrep i 
patentrettigheter eller andre immaterielle rettigheter i forbindelse med 
leveransen, i den grad slik påstand fremsettes som følge av spesifikasjoner, 
dokumentasjon m.v. foreskrevet av Kjøper.  
16.Tvister, verneting og gjeldende rett 
Disse salgs- og leveringsbetingelser skal være undergitt og fortolkes i samsvar 
med norsk lov. Tvister som måtte oppstå mellom partene skal søkes løst ved 
forhandlinger. Oppnås ikke enighet mellom partene i forhandlinger, kan hver 
av partene bringe tvisten inn for Sør-Rogaland tingrett som avtalt verneting.  
 

 


