
 

 

Generelle bestemmelser 
Alle for mer for salg og levering av varer og tjenes tey te lser s amt 
serviceavtaler  fra  Ag fa Offset ( heretter kalt Agfa) er underkastet de 
generelle og spes ie lle bestemmelsene  angitt nedenfor , der som kunden og 
Agfa ik ke skr iftlig er b litt enig om annet. 
 
1.       Pr is- og betalingsbetingelser: 
Lever ing av varer og tjenes tey telser skjer mot kontant betaling. Lever ing 
skjer til de på leverings dagen gjeldende pr iser . I tilfelle pr isendr inger 
effektueres alle ordrer s om er under ekspedering, til de nye prisene. N år 
kunden kr editt godkjennes av Agfa, s kal betaling mottas av Agfa innen 30 
dager fr a fak tur adato. 
For serviceavtaler er beta lingsfr isten 30 dager . Den per iodiske 
avgiften s amt eventuelle tillegg i forbindelse med serviceav taler fak tureres 
forut for den gjeldende betalingsper ioden. Agfa har r ett til å k reve løpende 
juster ing av den årlige avgiften i det omfang pr is utv ik lingen etter Agfas  
vur der ing motiverer en s lik juster ing. Ved endr ing av det lever te utstyret 
g jennom f.eks . monter ing av per ifer t uts tyr eller annen til- eller ombygging, 
jus teres avgiften i forhold til den foretatte endringen. 
D ersom betalingen ikke k ommer i r ett tid, er Agfa berettiget til uten påkrav 
å beregne en morarente tilsvarende 2 % pr . mnd. av det beløpet  
for sinkelsen vedr ører , dog minst kr . 100,- . 
Kunden har ikke rett til å holde tilbak e deler av betalingen som s ikkerhet 
for oppfyllelse av eventuelle kr av. 
Agfa kan alltid , uans ett mots tående avtaler , med dags varsel kr eve 
tilfredssti llende garanti for betaling. U tgiftene til dette er 
Agfa uvedkommende. 

 
2.       Force majeure: 
Så fremt Agfas oppfyllels e av avtalen ikke er mulig på grunn av 
omstendigheter som Ag fa ikke råder over , bl.a. arbe idskonflikt, feil eller 
forsinkelse på leveranser fra under leverandører , ulykkestilfelle og andre 
omstendigheter utenf or Agfas kontr oll, kan Agfa uten varsel utsette  
lever ingen eller servicen på ubestemt tid eller annuller e ordren. 
Ersta tningskrav k an ikke gjør es gjeldende mot Agfa. 
 
3 .       Gjeldende lov og verneting: 
D enne avtalens opprettelse og rettsv irkningene av denne samt ethver t  
r etts forhold som følger herav, er under lagt nors k rett. Agfa Offset’ h jemting 
skal vær e verneting. 
 
4.       Overdragelse: 
Agfa er berettiget til å over før e Agfas rettigheter og/eller plikter ti l  
tr edjepar t. Kunden er ikke ber e ttige t til å overdra sine rettigheter over for 
Agfa uten godkjennelse fr a Agfa. 
 
5.       Endr inger og tillegg: 
Endr inger og tillegg til foreliggende bes temmelser og service- avtale, s amt 
oppsigelse av serviceav ta len, skal være skriftlige. 
 
6.       Spesielle bestemmelser  vedrørende salg og levering av varer 
og tjenest ey telse r 
Installasjon: 
Eventuell installas jon av salgsgjens tanden i forbindelse med salg og  
lever ing av varer og tjenesteytelser sk al, med mindre annet er skriftl ig 
avtalt, utfør es av Agfa . Agfa hefter utelukkende for uts tyr et og for k orrekt 
utfør t installasjon. 
Kunden skal for egen r egning iverksette det forberedende ar beidet, og 
herunder sørge for 
6.1 .   nødvendig tilkobling til strøm, ventilasjon, vann, avløp og trykkluft, 
6.2 .   fr i og uhindret adgang  til  det  endelige  lokalet  for  at  lov lig  og 
hensiktsmessig installas jon skal skje, 
6.3 .   tils tr ekkelig hjelp  på  monteringss tedet  så  vel  i  s om  utenfor  
nor mal ar beidstid, 
6.4 .   alle foranstaltninger  som er nødvendige  for å br inge leveringen på 
plass på bruksstedet og 
6.5 .   eventuelle godk jennelser myndighetene måtte kreve. Kunden bærer 
for øvr ig ansvar et for eventuell myndighetsgodkjennelse, leveransens 
anvendelighet i kundens vir ksomhet, fukt- og temper atur for hold m.m. 
6.6 .   Installasjonen anses for å vær e utfør t når salgsgjens tanden etter 
Agfas vur der ing kan tas i bruk. Så fremt avlever ingsforr etn ing er av talt, 
anses installas jonen for utfør t uavhengig av om uts ty ret er ta tt i br uk. I 
tilfe lle for sinkelse på grunn av forhold hos kundenbetrak tes installasjonen 
utfør t når avleveringsforretn ingen etter Agfas vur der ing kunne har funnet  
s ted. 

 
7 .       Eiendomsrett: 
Eiendomsretten til salgsgjens tanden forblir hos Agfa inntil hele 
k jøpesummen er betalt. Ved salg av programmer /software selges k un 
retten til bruken av softwaren. Pr ogrammer /softw ar e forblir 
a lltid Agfas eiendom. Dette skal behandles for tr olig og må ikke  
uten Ag fas til latelse kopieres, r eproduser es eller br inges ti l tredje- manns 
kunnskap. Inntil e iendomsretten overgår til k unden, forplikter denne seg til 
å ta vare på produk tet og ikk e foreta noen endr inger på s algsgjenstanden. 
Kunden for plik ter seg videre til å holde produk tet fors ikret inntil hele 
kjøpesummen er betalt. 
 
8 .       Tek nisk dokumentasjon: 
Alle opplysninger om det bes til te uts ty rets design og spesifikasjoner er 
oppgitt med forbehold om endr inger som måtte bli innfør t av Agfa før  
lever ing ti l kunden. 
Alle tegninger , tekniske dokumenter og annen tek nisk in formasjon  
vedr ørende salgs gjenstanden eller fremstillingen av denne 

s om over la tes til kunden, tilhører Agfa. Dette må ikk e uten  
s kr iftl ig s amtykke fr a Agfa br inges til tredjemanns kunnskap, k opieres, 
reproduseres eller anvendes til for mål som ikke er skriftlig godk jent av 
Agfa. 

 
9.       Lever ingstid og -mengde: 
En av Agfa opplys t leverings tid løper fra den dag, hvor en bindende 
avtale inngås, og henviser til tidspunktet fo r lever ing fra Agfa. Agfa påtar 
s eg kun ansvar for for sinket lever ing, hvis det foreligger en uttrykkelig 
avtale om dette. 
Kunden er ute lukkende ber ettiget til å heve kjøpet så fremt kunden har 
gitt Agfa skr iftlig påkrav om å ville hev e avtalen, og Agfa ikke har lever t 
innen 14 dager fra den avtalte leveringstid. I et s l ik t tilfelle v il kunden 
ikke kunne kreve ers tatning fra Agfa, med mindre Agfa har handlet 
forsettlig eller grovt uak tsomt. 
Ved lev er ing av forbr uksvarer som ikke lager føres av Agfa, men som 
skaffes etter bestilling, er Agfa berettiget til over- eller under leveranser 
med høyst 10 % av avtalt mengde. Agfa er berettiget til delleveranser , i 
øvr ig på grunnfak turaens rabatt- og fr akt- vilkår . 
 
10.    Tr anspor t: 
Agfa bes temmer hvilket transpor tmiddel som skal benyttes . Varene 
sendes på Agfas r isiko over a lt i N orge uansett om Agfa 
betaler  frak ten eller  ikke, og  uten  hensyn  til  tr anspor tmiddelets ar t. 
Agfa forbeholder seg retten til å oppkrev e et m i l jø gebyr pr . ordre. 
Retur av varer for krediter ing, repar asjon eller annet skjer for avsenders 
regning og r isiko. 
 
11.    R eklamasjon: 
Kjøper har plikt til å undersøke leveransen ved mottak.  Ved mangler er 
kunden pliktig til å s traks infor mere Agfa skriftlig om dette. Agfas ansvar 
omfatter kun mangler som påberopes av kjøper s trak s etter at de er 
eller burde vær t kons tatert. Mangelskrav foreldes 6 m å ne der etter  
le v er ing .  Rek lamas jonsfr isten  regnes fr a det tidspunkt hvor Agfa  
ov er la ter varen til transpor t til kunden, 
s ubsidiær t tids punktet hvor avlever ings forr etning har eller kunne ha 
funnet sted. 
 
12.    Avbestilling/returner ing 
Avbes ti l ling og/eller returner ing av bestil te/leverte produk ter må ikk e s kje 
uten Agfas skr ift lige samtykke. Agfa for beholder seg 
r etten til å for eta en avkortning ved krediter ing av en godkjent retur . 
 
13.    Mangler og ansvar : 
Konstateres det mangler ved salgs gjenstanden, og r ek lamasjon er 
skjedd i rett tid , har Agfa r ett til å avhjelpe mangelen innenfor nor mal ar 
beidstid eller foreta omlever ing. 
Kunden kan ikke hev e handelen, kreve omlever ing, for lange  
forholds messig avs lag i kjøpesummen eller kreve erstatning, med mindre 
Agfa har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. 
Så fremt mangler Ag fa hefter for , ikk e avhjelpes, og omlevering ikk e 
utfør es, har Agfa rett til ved skr iftlig meddelelse til kunden å annuller e 
den inngåtte av talen slik a t Ag fa tar det solgte uts ty ret t ilbake mot å 
tilbakebetale den innbetalte k jøpesummen. Kunden k an ikke gjør e kr av 
utov er dette gjeldende. 
Så fremt kunden har reklamer t, og det viser seg at det ikke foreligger en 
mangel Agfa hefter for , skal kunden betale Agfa for Agfas arbeid i  
over enss temmelse med Agfas til enhver tid gjeldende pr iser . 
Agfa er ikke ansvarlig for feil s om ligger utenfor produk tets 
anvendelsesområde. 
Agfa er ikke ansvarlig for feil s om skyldes at kunden har anvendt det 
solg te pr oduk tet med en annen ty pe utstyr som påvirk er produktets 
funks jon. D et s amme gje lder hvis kunden har foretatt endr inger eller 
inngrep i pr oduktet eller dets installasjon som ikke følger Agfas  
ins truksjoner. 
Agfa kan heller ikke gjøres ansvar lig i til feller hv or kunden har anvendt 
produktet feilaktig og i uoverensstemmelse med Agfas bruksins tr ukser . 
Agfa er ikke ansvarlig for nor malt dr i ftsbruk og slitas je. 

 
14.    Ansvar for skader 
Agfa ers tatter skader som skyldes mangler ved Agfas arbeid eller de av 
Agfa tilbudte produkter , så fremt Agfa har gjor t seg sky ldig i grov 
uaktsomhet eller forsett. Agfa er under ingen oms tendigheter ansv ar lig 
for produksjonsbor tfall , dr ifts tap, manglende for tjeneste, datatap eller 
andre indirekte tap. Agfas erstatningsansvar er begrenset ti l et beløp 
som ikk e ov erstiger leveransens fak tur er te verdi. 
 
15.    Software: 
For software gjelder utover diss e v ilkår s ær lige v ilkår som enten finnes 
vedlagt denne av talen, vedlagt i softwarens emballasje eller e lektronisk 
godkjent via softwaren. Stri der vilkårene mot hverandr e, er det de  
s ærskilte vilkårene som gjelder . 
 
16.    Varer beregnet på v ideresalg: 
Ved k jøp av varer beregnet på v ideresalg er kunden for pliktet til:  
å videreselge varene i den or iginale emballasjen – tegn m.m. på 
emballasjen må ikke s kjules, endr es eller fjernes, å overholde de  
res triksjoner som måtte gjelde vedrørende maskiner , reservedeler samt 
softw are, og å unnlate å ekspor ter e varene eller videreselge diss e med 
henblikk på eks por t utenfor EU . 

 
17.     Spesielle be ste mme lse r  vedrørende serv i ce avta l er  
17.1. Gener e lt mask invedlik ehold: 
Kunden er ansvar lig for normalt vedlikehold av maskinen, slik 
s om rengjør ing, påfy lling av forbruksmater ialer , o.l. D ersom kunden  
for sømmer de angitte for plik telsene, vil kunden bli debiter t ekstr a for de  
y tter ligere serv iceytelser som forsømmels en etter Agfas vur der ing måtte 
nødvendiggjøre. 
17.2. U tski fting av r eservedeler og komponenter : 
Innenfor rammene av serviceavtalen skifter Agfa u ten beregning u t defekte 
deler av utstyr et med funksjonsdyktige, så fr emt den defekte delen er lever t 
av Agfa, og defek ten skyldes alminnelig s litasje e ller for hold som Agfa bær er 
ansvar et for . D e utskiftede delene tilhør er Agfa. Forbruks deler , herunder 
toner/ink , developer , tromler , tape, printhoder , pær er , lamper, transportbelte, 
filtre m.m, er ikke  ink ludert i av talen. 
17.3. Eks traserv ic e: 
For vedlikehold og øvr ig arbeid som Agfa utfører for kunden, og s om ligger 
utenfor rammene av den skr iftlige avtalen, skal k unden betale Agfa i henhold 
til Agfas til enhver tid gjeldende pris er for slik s ervice. 
Slik t vedlikehold og øvrig arbeid k an eksempelvis, men ikke utelukkende, 
vedr ør e til- og ombygging, reparasjoner eller annen s ervice, som e tter Agfas 
v urder ing nødvendiggjøres av: 
at driftstilbehør eller forbruksmaterialer som anvendes til udstyre t, ikke 
opfyller Agfas specifikasjoner, 
at modifisering av utstyret er utført av andre enn Agfa, 
at utstyret er skadet av årsaker som Agfa ikke er ansvarlig for, 
at det til utstyret uten Agfas godkjenning er knyttet tilbehør eller lignende 
fra andre leveradører eller 
at man ved  bruken av utstyr et ikke har over holdt Agfas forskr ifter v edr .  
lufttemperatur , luftfuktighet, s tr ømtil før sel m.m. 
 
17.4. Tegning av serviceavtale på ins taller t uts tyr : 
Ønsker kunden å inngå en serviceavtale med Agfa for uts tyr som tid ligere er 
installer t hos k unden, har Agfa rett til, før ser vic eav talen tr år i kr aft, å utfør e 
en engangsinspek sjon og test samt jus ter ing av uts tyr et. Dette ette rsynet 
debiter es kunden i henhold til Agfas til enhver tid gjeldende pr iser . Så fr emt 
Agfa i forbindelse med ettersynet vurderer at det ik ke er mulig å utføre 
løpende s ervice på uts tyret, er Ag fa berettiget til å tre tilbake fra av talen for 
dette uts tyret. 
 
17.5. Fly tting av uts ty r : 
D en av talte årlige avgiften er baser t på den oppr innelige fysiske  
plasser ingen av utstyret. Dersom fly tting blir ak tuelt, skal Agfa underrettes i 
forveien, og Agfa har rett til å kr eve kompensasjon s å fr emt denne fly ttingen 
etter Agfas vurder ing medfør er økte ut- gifter for Agfa i forbindelse med 
u tføring av service. Eventuell 
b istand fr a Agfa i forbindelse med fly ttingen debiteres i henhold til Agfas til 
enhver tid gjeldende pr iser . I forbindelse med fly tting er Agfa ber ettiget til å 
u tføre en engangsinspeksjon og test samt 
juster ing av uts tyr et på samme vilkår s om i 17.4. 

 
17.6. Kundens for pliktelse ved utføring av s ervice: 
Skulle en ak tuell s ervice av en eller annen grunn ikk e kunne påbegynnes 
innen 30 minutter etter Agfas s ervicepersonales ankomst, debiteres kunden 
for alt tids tap i henhold til Agfas til enhver tid gjeldende priser . 
Kunden skal uten omk ostninger for Ag fa s tille r engjør ings fasiliteter til 
d isposisjon for Agfas serv icepersonale som letter s ervicearbeidets utfør e lse. 
Dr ifts ti lbehør og forbruksmater ialer s om er nødvendige for servicen og 
kontrollen av denne, stilles gratis til rådighet for Agfas servicepersonale. 
 
17.7. Ansvar for ar beidets utførelse: 
Så fremt Agfa vur derer at servicen ikke er utfør t profesjonelt og 
hensiktsmessig, utfør er Agfa veder lagsfritt ny servic e for kunden. Agfa 
bedømmer selv hvorvidt e t produkt med fe il eller deler av et s likt produkt 
skal utskiftes eller repareres. Kunden k an ikk e r ette noe krav mot Agfa i den 
for bindelse. 
 
17.8. Løpetid: 
Serv iceavtaler løper i en per iode på 12 måneder fra og med det i av talen 
angitte tidspunkt med 1 måneds gjens idig oppsigelsesv arsel til utløpet av en 
periode. Sk jer ingen skr iftlig oppsigels e, for lenges avta len automatisk med ett 
år av gangen med én måneds oppsigelsesvarsel til u tløpet av en periode. 

 
17.9.    Opphevelse: 
Agfa er berettiget  til å  oppheve  serviceavtalen  med umiddelbar v irkning, 
så fremt 
1)   k unden ikke betaler for falte fak tur aer innen 30 dager fr a forfa lls dato o g 
/eller d e t f o r e k o m m e r gjenta tte 
bet alings fo rs in k e ls er , 
2)   s ervicearbeidet på en uakseptabel måte vanskeliggjøres eller  
umuliggjør es, 
3)   uts tyr et er fly tte t til et annet s ted enn det som er angitt i s erviceavtalen, 
uten Agfas samtyk ke, 
4)   k unden anvender uts tyr et under dr ifts tekniske for utsetninger s om 
avviker fra Agfas dr ifts anvisninger eller 
5)   uts tyr et er blitt s å sl itt at nor mal ser vice ikke er ti ls tr ekkelig 
for å gjenoppr ette dr iften. 
Skulle av talen opphøre under løpetiden grunnet av ta lebrudd fr a kunden, er 
Agfa bere ttiget ti l en del av ytelsen for den resterende avtaleper ioden. 


