HONEYWELL LIFE SAFETY AS
STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
GJELDENDE FRA 1.12.2012
Om ikke annet er skriftlig avtalt, skal følgende leveringsbetingelser gjelde for alt salg av varer fra
Honeywell Life Safety AS (heretter kalt Honeywell) til Kjøper. Honeywell og Kjøper opptrer til
enhver tid som uavhengige selskaper. Avtaleforholdet er ikke-eksklusivt, og Honeywell
forbeholder seg retten til direktesalg og salg gjennom andre uten godtgjørelse til Kjøper.
1. BEGRENSNING AV VILKÅR
Honeywells salg av produkter og tjenester reguleres av vilkårene i dette dokumentet, og ethvert
vilkår som avviker eller er lagt til i Kjøpers kjøpsordre eller annet tilsvarende dokument, avtale eller
overenskomst anses for å være en vesentlig endring av betingelsene og godtas ikke og er ikke
bindende for Honeywell. Honeywells aksept av en kjøpsordre fra Kjøper er betinget av at Kjøper
godkjenner leveringsbetingelsene i denne avtalen i sin helhet. Kjøpers aksept av en leveranse fra
Honeywell innebærer en automatisk aksept av disse leveringsbetingelsene.
2. TILBUD/PRISER
Et pristilbud fra Honeywell er gjeldende for ordrer som inngis av Kjøper i det tidsrommet som er
spesifisert i pristilbudet eller, dersom ingenting er angitt, i 30 dager. Eventuelle endringer, tillegg
eller justeringer som gjøres på allerede godkjente ordre, må godkjennes skriftlig av Honeywell.
Honeywell forbeholder seg retten til å justere prisene i tilbud som er gitt etter utløpet av 30 dagers
perioden. Kjøper må bestille sending av hele bestillingen innen 12 måneder fra ordredato, ellers kan
Honeywell etter eget valg gjøre gjeldende sine standardpriser på sendingstidspunktet for den
varemengden som faktisk leveres, selv om denne allerede er fakturert, All bearbeiding, design,
tegninger eller andre immaterielle rettigheter som er produsert eller levert under disse vilkår er
Honeywells eiendom. Dersom Honeywells materialkostnader øker med 5 % eller mer, kan
Honeywell øke prisen tilsvarende på alle berørte varer, både i gjeldende og fremtidige pristilbud fra
Honeywell og/eller i ordre fra Kjøper. Vareprisene inkluderer Honeywells eller produsentens
standardpakninger. Dersom ikke annet er spesifikt avtalt skriftlig, inkluderer prisene ikke betaling
for tjenester som installasjon, oppstart, ferdigstillelse eller vedlikehold.
I pristilbud som gjelder levering av tjenester, inkluderer prisene levering av selve tjenesten og ikke
eventuell ventetid. Dette faktureres med de timerater som oppgis i Honeywells til enhver tid
gjeldende prisliste. Priser som tilbys for ferdigstillelse inkluderer testing av skjulte detektorer levert
av Honeywell, forutsatt at disse er lett tilgjengelige. Kjøper bærer kostnader forbundet med å gjøre
disse tilgjengelige. Adressering av slike detektorer og manuelle alarmknapper er ikke inkludert i
Honeywells priser for ferdigstillelse.
I pristilbud for ferdigstillelsesarbeid forutsettes det at systemet er ferdig montert og utbedret i
henhold til gjeldende forskrifter. forut for oppstart av ferdigstillelsesarbeider, må Kjøper sende til
Honeywell et ferdigutfylt og signert Honeywell-ferdigstillelsesskjema som bekreftelse på at
systemet er klart for ferdigstillelse.
3. BETALING
Med mindre noe annet er avtalt, skal all betaling skje i norske kroner og fakturaer forfaller til
betaling innen 15 dager fra fakturadato. Fakturaer som ikke er betalt ved forfallsdato
belastes med til en hver tid gjeldene forsinkelsesrente i henhold til Finansdepartementets forskrift om renter ved forsinket betaling. Alle omkostninger knyttet til
inndrivelse av ubetalte beløp, inkludert advokathonorarer vil bli belastet Kjøper.
4. LEVERING
Alle leveringsdatoer er omtrentlige med mindre annet er akseptert skriftlig fra
Honeywell. Honeywell vil så langt som mulig søke å levere varer/tjenester i henhold til
de leveringsdatoene som er oppgitt i ordrebekreftelsen. Leveringsbetingelser for varene
er levering direkte fra Honeywells anlegg EXWORKS (Incoterms 2000). Eventuelle
krav som følge av feil eller mangler må rapporteres skriftlig til Honeywell innen 30
dager etter levering av varen, ellers regnes varene for levert og akseptert. Kjøper er
ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller merkostnader for Honeywell forårsaket av,
eller knyttet til handlinger eller forsømmelser begått av Kjøper. Eiendomsrett til varene
går over på Kjøper når varene er betalt i sin helhet.
Med mindre annet er avtalt vil fraktkostnader for alle leveranser bli fakturert med
følgende satser:
Sone 1 – Østlandet og Sørlandet + 2% av varepris
Sone 2 – Vestlandet
+ 2,5% av varepris
Sone 3 – Trøndelag
+ 3% av varepris
Sone 4 – Nord-Norge
+ 3,5% av varepris
Minstesats for frakt er kr. 200,-.
Dersom det er avtalt at Honeywell skal utarbeide en orienteringsplan, vil selskapet så
langt som mulig levere denne som følger:
a) utkast til orienteringsplan leveres innen 3 uker etter at tegninger av systemet er
mottatt fra Kjøper.
b) endelig utarbeidet orienteringsplan 1 uke etter at utkastet er godkjent av Kjøper.
5. SKATTER OG AVGIFTER
De til enhver tid gjeldende skatter og avgifter vil bli lagt til prisen og belastet Kjøper, med mindre
Kjøper har inngitt bevis for skattefritak som er godkjent av skattemyndighetene til Honeywell.
Miljøgebyr faktureres i henhold til satser gjeldende på leveringstidspunktet.
6. FORCE MAJEURE
Honeywell er ikke ansvarlig for produksjonsforsinkelser eller forsinket levering av varer som er
grunnet force majeure, som blant annet omfatter: knapphet på eller manglende evne til å skaffe til
veie materialer eller komponenter, forsinkelser eller avslag på søknad om eksportlisens eller
utsettelse eller opphevelse av slik lisens, eller ethvert offentlig inngrep som vil begrense
Honeywells evne til å oppfylle avtalen, brann, jordskjelv, flom, ekstreme værforhold eller
naturkatastrofer, karantener, epidemier, pandemier eller andre regionale medisinske kriser, streik
eller lockout, opptøyer, stridigheter, opprør, sivil ulydighet, væpnet konflikt, terrorisme eller krig
(eller overhengende fare for dette) eller en hvilken som helst annen årsak utenfor Honeywells
rimelige kontroll. Dersom force majeuretilfellet varer mer enn 90 dager, har begge parter rett til å
heve Kjøpers ordre. Kjøper skal da betale Honeywell for arbeid utført før hevingen, samt alle
rimelige kostnader Honeywell er påført som følge av denne. Ved leveringsforsinkelser eller
manglende oppfyllelse av avtale grunnet force majeure eller grunnet Kjøper, skal leveringsfristen
eller tidspunkt for oppfyllelse forlenges tilsvarende den tiden Honeywell faktisk blir forsinket, eller
som avtalt mellom partene. Dersom Honeywell, av andre grunner enn nevnt i denne klausulen, ikke
oppfyller sine forpliktelser, er Kjøpers eneste rettsmiddel å annullere kjøpsordren ved skriftlig
varsel til Honeywell.
7. RETUR OG OPPSIGELSE
En kjøpsordre kan ikke endres eller kanselleres uten etter skriftlig forhåndsaksept fra Honeywell.
Kjøper er ansvarlig for eventuelle kostnader knyttet til endring eller kansellering, bl.a. (a)
prisjustering basert på varemengden som er levert, (b) alle direkte eller indirekte kostnader som er
påløpt el. forpliktet som følge av kjøpsordren, (c) alle særlig materialkostnader knyttet til
produksjon av spesialtilpassede varer og (d) en rimelig godtgjørelse for pro rata kostnader og
forventet fortjeneste i samsvar med bransjestandard. Utstyr som ønskes returnert senere enn 12 mnd
etter levering tas ikke i retur med mindre dette er avtalt på forhånd.

Honeywell kan kansellere kjøpsordre helt eller delvis dersom kjøper misligholder disse betingelsene
eller går konkurs, blir insolvent, avvikles eller på annen måte settes under administrasjon.
Kjøper har rett til å returnere varer som er nye, uskadede og ligger i uåpnet originalforpakning
dersom dette er avtalt skriftlig med Honeywell på forhånd. Kjøper krediteres da med prisen på de
returnerte varene minus en returavgift på minimum 20 % av innkjøpsprisen. Honeywell tar ikke i
retur spesialtilpassede varer eller andre varer som ikke er standardprodusert. Nødlysarmaturer med
innebygget batteri må påregne batteribytte dersom de returneres senere enn 3 mnd. fra
leveringstidspunkt. Slik retur belastes med NOK 150,- pr. armatur i tillegg til normalt returgebyr.
Ingen returvarer vil bli akseptert uten at Kjøper har fått et autorisasjonsnummer fra Honeywell før
varene returneres. Retur frakt betales av kjøper.
8. BRUDD PÅ OPPHAVSRETT
(a) Honeywell aksepterer å (i) forsvare eller forlike eventuelle krav, saksanlegg eller
prosesser rettet mot Kjøper basert kun på varer produsert og levert av Honeywell alene,
og som direkte krenker en tredjeparts patent, opphavsrett, kretsmønster eller annet
registrert design i Norge, og (ii) betale saksomkostninger og endelig erstatningsbeløp til
tredjeparten, så fremt (A) Honeywell umiddelbart varsles skriftlig om slike krav, (B)
Honeywell får full råderett til å forsvare eller forlike slike krav og til å søke juridisk eller
annen bistand etter Honeywells ønske, og (C) Kjøper gir Honeywell all tilgjengelig
informasjon og assistanse. Ettersom Honeywell har eksklusiv råderett over krav osv.
som beskrevet over, kan Honeywell ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for
Kjøpers eventuelle advokatutgifter.
(b) Honeywell kan ikke holdes ansvarlig for et eventuelt forlik eller overenskomst
Kjøper har inngått med tredjepart uten Honeywells skriftlige samtykke. Honeywell er
ikke ansvarlig og dette punkt 8 skal ikke gjelde for krav for brudd på opphavsrett
fremsatt av en tredjepart som gjelder (i) varer som ikke finnes i Honeywells katalog eller
varer utviklet i henhold til Kjøpers instruksjoner, design, prosess eller spesifikasjon, (ii)
kombinasjoner av varer med andre komponenter dersom overtredelsen kunne vært
unngått om det ikke hadde vært for en slik kombinasjon, (iii) varer som er modifisert
dersom overtredelsen hadde vært unngått dersom varene ikke var modifisert, (iv) for
varer som ikke er brukt i samsvar med deres tiltenkte formål eller (v) for programvare
dersom denne er en annen programvare enn siste versjon av Honeywells programvare.
Kjøper aksepterer å forsvare, erstatte og holde Honeywell skadesløs fra og mot alle
eventuelle krav, saksanlegg eller prosesser som måtte oppstå som følge av brudd og
unnlatelser beskrevet under (b) ovenfor.
(c) Når som helst etter at et krav som beskrevet over er fremsatt, eller Honeywell anser
det som sannsynlig at det vil bli fremsatt, eller kompetent domsmyndighet avsier
avgjørelse som ikke kan påankes kan Honeywell velge enten å (i) besørge rett for Kjøper
til å forsette å bruke slike varer, (ii) erstatte eller endre slike varer, eller (iii) akseptere
retur og refusjon av slike varer. Slik refusjon er gjenstand for fradrag for 20 prosent årlig
nedskrivning fra forsendelsesdato. Kjøpers eksklusive rettsmiddel mot ethvert faktisk
eller påstått brudd på immaterielle rettigheter fremgår av foregående. Dette punkt 8
gjelder i stedet for og erstatter enhver uttrykt, forutsatt, eller lovfestet hjemmel mot slik
overtredelse.
9. PROGRAMVARE
Programvare er underlagt følgende vilkår med mindre en lisensavtale medfølger programvaren.
Programvare blir herigjennom lisensiert og ikke solgt. Forutsatt at Kjøper overholder disse
leveringsbetingelser, gir Honeywell en personlig, begrenset, ikke-eksklusiv lisens til bruk av
objektkoden til programvaren utelukkende til Kjøpers interne bruk/formål. Lisensen er begrenset til
de varer og/eller lokaliteter spesifisert i Kjøpers kjøpsordre. Dette dokumentet gjelder som tilbud
eller bekreftelse. Ingen annen bruk er tillatt. Honeywell beholder selv (eller, dersom relevant, for
sine leverandører) full eiendomsrett til all programvare levert herunder, og som alle inneholder
konfidensiell og fortrolig informasjon,. Eiendomsretten omfatter, men er ikke begrenset til, alle
patentrettigheter, opphavsretter, varemerker og forretningshemmeligheter. Kjøper skal ikke forsøke
å selge, overdra, viderelisensiere, reversere kompilasjoner, ta fra hverandre eller omfordele
programvaren utover det som følger av disse betingelsene. Kjøper skal ei heller kopiere, frigi,
distribuere eller forevise programvare, eller på annen måte gjøre denne tilgjengelig for andre, (med
mindre Honeywell har gitt skriftlig tillatelse til det), ei heller tillate uautorisert bruk av
programvaren. Dersom programvaren blir levert sammen med en vare, kan Kjøper overføre sin
programvarelisens til en tredjepart kun i forbindelse med Kjøpers salg av varen der programvaren er
installert. Honeywell kan trekke tilbake slik lisens dersom Kjøper ikke overholder disse
betingelsene.
10. GARANTI
Følgende vil gjelde i stedet for alle andre garantier og betingelser, uttrykte eller underforståtte,
inkludert garantier som hittil har vært ansett som gyldige og egnet for et bestemt formål.
Med unntak av de forbehold som fremgår uttrykkelig i dette dokumentet, garanterer Honeywell for
alle vesentlige formål for at fremstilte produkter er uten defekt materiale, produksjonsfeil eller
mangelfull utførelse og at varene er i overensstemmelse med gjeldende spesifikasjoner og/eller
tegninger. Honeywell kan, uten forutgående varsel til Kjøper, inkorporere endringer i varene
dersom dette ikke medfører endring av form, tilpasning, eller funksjon. Honeywells garanti gjelder
fra forsendelsesdato og for den avtalte periode eller dersom ikke annet er avtalt, i 12 måneder.
Mangelfulle varer vil bli reparert eller omlevert, etter Honeywells valg, og returnert på billigste måte
såfremt returfrakt til og fra Honeywell er forhåndsbetalt. Ingen returvarer vil bli akseptert uten at
Kjøper har fått et autorisasjonsnummer fra Honeywell før varene returneres. Varer som er gjenstand
for slitasje eller som forbrukes er ikke å anse som mangelfulle på grunn av slik slitasje eller forbruk.
Ingen garanti skal gjelde dersom skaden eller defekten etter Honeywells vurdering er forårsaket av
eller er relatert til ferdigstillelse gjort av andre enn Honeywell (kommentar: vi aksepterer imidlertid
at en sertifisert partner utfører slikt arbeid), installasjon, kombinasjon med andre deler og/eller
produkter, tilpasninger eller reparasjoner av varen foretatt av andre enn Honeywell, eller dersom
skaden eller defekten er forårsaket av Kjøpers handlinger, forsømmelse, feilbruk eller uaktsomhet.
For reparerte eller erstattede varer gjelder garantien for den lengste av resten av garantitiden eller 90
dager fra forsendelse. Forsøksvarer (som er merket med bokstaven ”X” eller ”E” i begynnelsen av
varenummeridentifikasjonen) eller ikke-utgitt eller beta-programvare er prototyper i førproduksjon
og har ikke vært gjennom alle tester. Slike varer selges ”SOM DEN ER” UTEN GARANTI. Det er
Kjøpers ansvar å forsikre seg om at varene passer til det formål de skal brukes til. Programvare vil
bli levert på medier som er fri for materialfeil eller feilproduksjon og ved normal bruk i garantitiden
for maskinvaren og/eller systemet. I denne perioden, vil Honeywell kostnadsfritt erstatte produkter
selskapet finner defekt. Når det gjelder kvaliteten på eller ytelsen til programvare eller data, så
leveres dette ”SOM DEN ER” UTEN GARANTI. Hvor maskinvare og/eller system er installert av
Honeywell, er slike installasjoner garantert mot mangelfull utførelse for det samme tidsrom (hvis
noe) som gjelder for de installerte artikler. I hele den sammenfallende perioden, vil Honeywell uten
omkostninger reparere eller erstatte de produkter selskapet anser som defekte. Disse garantier
gjelder bare for Kjøper og kan ikke overdras eller overføres. Honeywell garanterer ikke for at varer
ikke kan endres, omgås eller vil forhindre personskade, tap av gjenstander, tyveri, ran, brann eller
andre skadeforhold, eller at produktene i ethvert tilfelle vil gi tilfredsstillende advarsel eller
beskyttelse.

Kjøper er innforstått med at en alarm som er riktig installert og vedlikeholdt kun reduserer faren for
tap, tyveri, ran, brann eller andre skadeforhold som kan oppstå når alarm ikke er installert, men er
ingen garanti for at slike hendelser ikke inntreffer eller at personskade eller tap av gjenstander ikke
skjer.
Dersom Honeywell yter tjenester overfor Kjøper, inkludert men ikke begrenset til opplæring eller
assistanse i forbindelse med konfigurasjon eller installasjon av produktene, skal Honeywell yte
disse tjenestene i henhold ordinær bransjepraksis til de priser som er spesifisert i Honeywells til
enhver tid gjeldende prisliste.Honeywell kan kansellere kjøpsordre helt eller delvis dersom Kjøper
misligholder disse betingelsene eller går konkurs, blir insolvent, avvikles eller på annen måte settes
under administrasjon. Dersom det skulle oppstå feil i forbindelse med kvalitetskontroll og disse
rettidig og riktig rapportert til Honeywell, vil selskapet utføre arbeidet på nytt og/eller rette opp etter
behov. Så langt som loven tillater det, aksepterer Honeywell ikke noe ansvar overfor Kjøper som
måtte oppstå som resultat av slik at slike tjenester er levert.

17. ERSTATNING
Kjøper skal erstatte alle Honeywells kostnader og skader, inklusive advokatsalærer, som
Honeywell påføres som et resultat av Kjøpers faktiske brudd eller trussel om brudd på vilkår og
betingelser i denne avtalen.
18. DIVERSE
Partene kan utveksle konfidensiell informasjon i forbindelse med utførelse eller oppfyllelse av en
kjøpsordre. All konfidensiell informasjon skal forbli avgivers eiendom og skal holdes konfidensiell
av mottaker i 10 år etter den dagen da opplysningene ble mottatt. Dette gjelder ikke informasjon
som e: (a) offentlig kjent på det tidspunkt informasjonen blir kjent for mottakeren eller senere
blir offentliggjort uten at det skyldes avtalebrudd fra mottakers side, (b) kjent for mottakeren på det
tidspunkt informasjonen blir gitt videre uten noen urettmessig handling fra mottakerens side, (c)
mottatt av mottaker fra en tredjepart uten tilsvarende restriksjoner som er gitt i dette avsnittet, eller
(d) uavhengig fremskaffet av mottaker. Hver av partene beholder eiendomsretten til sin
konfidensielle informasjon, inkludert men ikke begrenset til patenter, opphavsrett, varemerker og
forretningshemmeligheter. Den som mottar konfidensiell informasjon, kan ikke videreformidle slik
informasjon uten skriftlig tillatelse fra den parten som har avgitt informasjonen, under forutsetning
av at Honeywell kan gi ut konfidensiell informasjon til sine tilknyttede selskap, ansatte, konsulenter,
agenter og kontraktører. De vilkår og bestemmelser som fremgår av denne avtalen utgjør hele
avtalen mellom Honeywell og Kjøper, og erstatter alle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler eller
overenskomster, og kan ikke endres uten at det er avtalt skriftlig mellom partene. Kjøper kan ikke
overdra noen rettigheter eller plikter etter denne avtale uten at Honeywell har gitt sitt skriftlige
samtykke på forhånd. Honeywell kan overdra deler av denne kontrakten til underleverandør uten
Kjøpers samtykke. Ingen representasjon, garanti, handlemåte eller handelspraksis som ikke fremgår
av eller er uttrykkelig beskrevet i denne kontrakten, er bindende for Honeywell. Overskrifter og
kapitteloverskrifter er kun satt for referanseformål og endrer ikke innholdet i eller tolkningen av
disse vilkår og betingelser. Dersom Honeywell på et gitt tidspunkt eller for en gitt periode unnlater å
håndheve sine rettigheter etter denne avtalen, er dette ikke å oppfattes som om Honeywell gir avkall
på sine rettigheter etter disse bestemmelsene eller til senere å håndheve disse
bestemmelsene. Dersom det skulle vise seg at noen av disse bestemmelser er ulovlige, ugyldige
eller ikke mulig å gjennomføre, skal gyldigheten og gjennomføringen av de resterende
bestemmelser ikke påvirkes, og en slik bestemmelse skal erstattes av en bestemmelse som tilsvarer
vilkårene som har bortfalt i størst mulig grad og som er lovlig, gyldig og gjennomførbar.
Bestemmelser i dette dokument som av natur er ment å gjelde etter oppsigelse, heving
eller ferdigstillelse av Kjøpers ordre etter aksept fra Honeywell, skal fortsette å gjelde etter slik
oppsigelse, heving eller ferdigstillelse. Alle stenografiske feil og skrivefeil skal korrigeres. Disse
vilkår og betingelser skal ikke gi noen rettigheter til en tredjepart.

11. ANSVARSBEGRENSNING
(a) Honeywell kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for (i) følgetap, indirekte eller
tilfeldige tap; (ii) krav som oppstår som følge av driftsavbrudd; (iii) tapt fortjeneste; (iv) tapt inntekt;
(v) tap for bruk av eiendeler eller kapital; (vi) tap av forventet sparing; eller (vii) tap av data.
Honeywell kan heller ikke holdes ansvarlig for tap eller skade for krav som oppstår som følge av
kjennskap (reell eller ikke) til mulighet for slikt tap eller skade.
(b) Honeywells ansvar i forbindelse med kjøpsordre eller annet etter disse betingelser, kan aldri
overstige kontraktsprisen på de spesifiserte varer som var årsaken til at kravet ble reist.
(c) Disse unntak og begrensninger for skadeerstatning skal gjelde uavhengig av hvordan tapet eller
skaden oppstår og mot enhver teori om ansvar enten det er basert på kontrakten, culpaansvar,
skadesløsholdelse eller annet, unntatt dersom Honeywell har opptrådt grovt uaktsomt eller
forsettelig har begått avtalebrudd.
(d) Ingen av partene skal prøve å frasi seg eller begrense sitt ansvar for: (i) død eller personskader
som skyldes uaktsomhet, (ii) bedrageri; eller (iii) forhold som det etter gjeldende rett ikke er tillatt å
begrense ansvaret for.
12. ANBEFALINGER
Anbefalinger eller assistanse gitt av Honeywell vedrørende bruk, utforming, bruksområde eller drift
av produktene er ikke å regne som garanti av noe slag, verken direkte eller indirekte, og slik
informasjon mottas av Kjøper på Kjøpers egen risiko uten at det innebærer forpliktelse eller ansvar
for Honeywell. Det er Kjøpers ansvar alene å avgjøre om varene passer til Kjøpers bruksområde(r).
Dersom Honeywell unnlater å gi anbefalinger eller gi assistanse, utløser ikke dette noe ansvar for
Honeywell.
13. LOVGIVNING
(a) Kjøper skal følge alle gjeldende lover, regler og bestemmelser fra enhver offentlig myndighet i
ethvert land som har egnet jurisdiksjon, inkludert, men ikke begrenset til, lover som gjelder i USA
eller andre land som regulerer import eller eksport av varer som Honeywell leverer, og Kjøper har
ansvar for å innhente alle nødvendige lisenser i forbindelse med import, eksport, re-eksport,
overføring og bruk av alle varer, teknologi og programvare kjøpt lisensiert og mottatt fra
Honeywell. Med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene, aksepterer Kjøper at Kjøper ikke
vil bruke noen varer i forbindelse med aktiviteter av noe slag som involverer kjernefysisk fisjon
eller fusjon, bruk eller håndtering av kjernefysisk materiale, eller kjernefysiske, kjemiske eller
biologiske våpen.
(b) Varer og tjenester som er levert av Honeywell under disse betingelser, produseres og leveres i
samsvar med gjeldende lover og regler i Norge. Kjøper bekrefter at selskapet vil sørge for at alle
produkter installeres riktig og brukes i samsvar med relevante miljø, helse- og sikkerhetsforskrifter i
Norge, og fritar Honeywell for alt ansvar knyttet til kostnader, krav, handlinger eller ansvar som
oppstår etter relevant lov, eller som måtte oppstå i forbindelse Kjøpers eller andres bruk av de
leverte varer.

Juni 2015

14. FRASKRIVELSE AV MOTREGNINGSKRAV
Kjøper kan ikke motregne fakturerte beløp i beløp som er forfalt eller forfaller til betaling fra
Honeywell til Kjøper eller tilknyttede selskaper.
15. WEEE
a) Prisene inkluderer ikke kostnader til resirkulering av varer som er omhandlet i EUs WEEEdirektiv 2002/96/ EC og slike kostnader kan legges til pristilbudet.
b) Hvis det ikke er fakturert iht. punkt 15a) over, og kostnader etter WEEE direktiv
2002/96/EC etter lokale lover/regler blir ilagt leveransene, vil finansiering og organisering av
deponering av elektrisk og elektronisk avfall være Kjøpers ansvar, og Kjøper aksepterer herved
dette ansvaret samt at Kjøper skal holde Honeywell skadesløs for slike krav. Kjøper vil sørge for at
innsamling, bearbeiding og resirkulering av varene skjer i samsvar med alle gjeldende lover og
regler, og overfører sine forpliktelser til sluttbruker av varene. Dersom Kjøper ikke overholder disse
forpliktelser, kan dette medføre straffesanksjoner i henhold til lokale lover og regler.
16. GJELDENDE LOV
Norsk lov gjelder for disse betingelser, unntatt bestemmelser som gjelder lovvalg ved konflikt.
Vilkår og betingelser i denne avtalen er unntatt fra De forente nasjoner, (FN)s overenskomst for
kontrakter som gjelder internasjonale varesalg fra 1980, og enhver etterfølger til denne
overenskomsten. De alminnelige norske domstoler har eksklusiv myndighet til å avgjøre
enhver tvist som gjelder vilkår og betingelser i denne avtalen.
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