
 
 
 
 
 

1. INNLEDNING 
1.1 Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser gjelder salg og 

utleie av produkter fra HARTING AS (Harting) såfremt ikke 
andre betingelser skriftlig er avtalt.  For maskiner og tilhørende 
utstyr som leies, gjelder dessuten særskilt leiekontrakt. 

 
1.2 Agent, selger, ansatt eller annen representant for Harting er 

ikke berettiget til å forandre, tillempe eller ettergi noe vilkår i 
disse salgs- og leveringsbetingelser eller andre vilkår som er 
avtalt, medmindre vedkommende har særskilt bemyndigelse til 
dette.  Dette gjelder ikke for Hartings daglige leder. 

 
1.3 Avtale anses inngått først når Harting skriftlig har bekreftet 

kundens ordre. 
 
2. Tegninger, spesifikasjoner og andre tekniske dokumenter / 

beskrivelser. 
2.1 Tegninger, spesifikasjoner, modeller, prøver og andre tekniske 

data som vedrører produkter fra Harting og som er oversendt 
kunden er Hartings eiendom medmindre annet er avtalt.  
Kunden kan ikke uten Hartings samtykke kopiere, reprodusere, 
utlåne eller på annen måte anvende materiellet slik at det 
bringes til tredjemanns kunnskap. 

 
3. Krav til produktet 
3.1 Det garanteres at de produkter Harting markedsfører oppfyller 

de krav som ved leveransen gjelder i henhold til bestemmelser i 
lov og forskrifter, eventuelt i Nemkos normer og i andre 
offentlige regler. 

 
3.2 Harting forbeholder seg rett til å kreve godtgjørelse for 

meromkostninger som oppstår ved endring i de bestemmelser 
der er referert til i forannevnte punkt. 

 
4. Produktinformasjon 
4.1 Alle oppgaver og opplysninger om vekt, dimensjoner, kapasitet, 

priser, tekniske og andre data i Hartings kataloger, prosjekter, 
sirkulærer, annonser. billedmateriell, prislister etc. er 
omtrentlige.  Slike oppgaver og opplysninger er kun bindende 
for Harting såfremt det i ordrebekreftelsen eller på annen 
skriftlig måte uttrykkelig er henvist til slike. 

 
4.2 Ved produksjonsendringer forbeholder Harting seg rett til å 

levere produktet medmindre dette medfører tekniske eller 
økonomiske ulemper for kunden.  Harting forbeholder seg rett 
til å kreve godtgjørelse for meromkostinger som oppstår ved 
produksjonsendringer. 

 
5. Prøve av produktet 
5.1 Prøve av produktet er å anse som typeprøve medmindre annet 

særskilt avtales. 
 
6. Leveringssted 
6.1 Leveringssted er ab Hartings lager medmindre annet uttrykkelig 

avtales. 
 
7. Leveringstid 
7.1 Levering skal skje til den leveringstid som er angitt i Hartings 

ordrebekreftelse eller i annen skriftlig avtale med kunden.  
Dersom leveringstid ikke er angitt eller avtalt, har Harting rett til 
å levere når som helst innen 12 måneder fra ordredagen. 

 
7.2 Blir leveringen forsinket som følge av force majeure m.m. , se 

pkt. 11.1 eller p.g.a. handling eller unnlatelse fra kundens side, 
skal leveringstiden forlenges tilsvarende forsinkelsen. 

 
7.3 Dersom Harting ikke leverer produktet innen leveringstidens 

utløp eller innen den forlengende leveringstid, gjelder 
kjøpslovens regler, dog slik at Harting fraskriver seg ethvert 
ansvar - direkte eller indirekte - for følgende av forsinkelsen. 

 
8. Kontroll av produktet 
8.1 Kunden er forpliktet til umiddelbart ved mottagelsen av de 

leverte varer å kontrollere disse ved avstemming mot 
følgeseddelen som skal følge leveransen og foreta besiktigelse 
av eventuelle skader. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 

 
 
8.2 Reklamasjon over feil eller mangler må fremsettes straks feilen 
               eller mangelen er oppdaget, og senest innen 7 dager etter 
levering       
 
8.3 Harting forbeholder seg rett til å reparerer produktet eller 

erstatte det med tilsvarende nytt. 
 
8.4 Hartings ansvar omfatter ikke mangler som skyldes mangelfullt 

vedlikehold eller uriktig montering fra kundens side, 
forandringer foretatt uten Hartings samtykke eller reparasjoner 
som kunden har utført på feilaktig måte.  Heller ikke omfatter 
det normal slitasje og forringelse. 

 
9. Priser og betalingsbetingelser 
9.1 Ved alle salg gjelder leveringstidens pris, hvis intet annet er 

avtalt skriftlig. Harting forbeholder seg rett til endring av tilbud, 
priser, rabatter, konstruksjoner og mål. 

 
9.2 Prisen er basert på Hartings leverandørs tilbud og de gjeldende 

tollsatser, avgifter og valutakurser.  I tilfelle disse endres, har 
Harting rett til justering. 

 
9.3 Priser på produkter som inneholder kopper og/eller gull og sølv, 

eller andre edelmetaller justeres etter Degussa noteringer fra 
Die Welt. 

 
9.4 For ordre på under Kr. 500,- har Harting rett til et ekspedisjons- 

gebyr på Kr. 50,-.  Dette gjelder ikke kontantsalg over disk fra 
lager, ordre på reservedeler samt tilbehør for instrumenter og 
verktøy. 

 
9.5 Alle priser gjelder ekskl. merverdiavgift hvis ikke annet fremgår 

av ordren.  Hvis ikke annen skriftlig er avtalt, skal betaling skje 
innen 30 dager fra fakturadato i den valuta som er angitt.  Ved 
forsinket betaling, erlegges morarente med 1% pr. påbegynt 
måned, samt Kr.100,- pr. purring. 

 
10. Sikkerhet 
10.1 Harting har salgspant i de solgte varer etter lov av 8.2.1980  
 nr. 2 (panteloven). 
 
10.2 Harting forbeholder seg rett til å kreve annen sikkerhet for 

fakturabeløpet.  Slik sikkerhet kan kreves etter at bestillingen er 
akseptert. 

 
11. Fritagelsesgrunner, ansvar m.m. 
11.1 Harting er uten ansvar hvis levering hindres p.g.a. 

arbeidskonflikt, brann, krig eller militær oppstand, mobilisering 
eller uforutsette militære innkallelser, rekvisisjon, beslag, 
valutarestriksjoner, opprør, knapphet på transportmidler, 
alminnelig vareknapphet, kassasjon av større arbeidsstykker, 
innskrenkninger i tilførselen av kraft, samt forsinkelser eller 
mangler ved leveranser fra underleverandører som følge av 
omstendigheter omtalt i dette punkt, eller andre overnaturlige 
hendelser (force majeure). 

 
11.2 Harting er ikke forpliktet til å yte kunden noe som helst 

erstatting; det være seg for personskade eller skade på 
eiendom, eller for tapt vinning eller tap som skyldes 
prisdifferanser.  Harting er heller ikke ansvarlig som følge av 
skade for det tilfelle at produktets fremstilling, salg eller bruk 
innebærer patent- eller varmerkeinngrep eller andre inngrep i 
immaterielle rettigheter. 

 
12. Avbestilling 
12.1 Kundens rett til avbestilling av bestilte varer forutsetter at 

leveransen fra Hartings lager ikke har funnet sted på det 
tidspunkt kunden vil avbestille.   Medmindre annet avtales, er 
kunden bare berettiget til avbestilling av standard lagervarer 
mot å betale et avbestillingsgebyr på 20% av den avtalte pris. 

 
13. Tvist 
13.1 Eventuell tvist vedrørende forståelsen eller praktiseringen av 

disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser skal hvis 
forhandling ikke fører frem kunne kreves løst ved voldgift 
overensstemmende med Tvistmålslovens kap. 32. 
Voldgiftsrettens oppmann skal være jurist med kvalifikasjoner 
som for dommer i Høyesterett, som i mangel av enighet 
oppnevnes av Justitiarius i Oslo byrett. 


