VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG
MED MINDRE SKRIFTLIG AVTALE OM ANNET UTTRYKKELIG FORELIGGER, ER
ALLE SALG UNDERLAGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER:
1. GENERELT. Oxoid AS ("Selger"), tilbyr herved for salg til kjøper som angitt i denne Avtale
("Kjøper"), produkter som angitt i denne Avtale ("Produkt(er)"), på den betingelse at Kjøper godtar de
vilkår og betingelser som er nedfelt i denne Avtale. Eventuelle betingelser i dokumenter utstedt av
Kjøper er herved uttrykkelig avvist og dersom vilkårene og betingelsene i denne Avtale avviker fra
vilkårene i Kjøpers tilbud, skal dette dokumentet anses som et nytt tilbud og ikke som aksept av
Kjøpers dokument. Kjøpers mottak av Produkter eller Selgers oppstart av tjenester som er regulert i
dette dokument, skal anses som Kjøpers aksept av Avtalen. Denne Avtalen regulerer uttømmende
forholdet mellom Selger og Kjøper i forbindelse med Kjøpers anskaffelse av Produktene. Ingen
avkallserklæring, samtykke, modifisering, tillegg eller endring av vilkårene i denne Avtale er bindende
dersom de ikke foreligger skriftlig og er undertegnet av både Selger og Kjøper. Selgers manglende
innsigelser mot vilkår som omhandles i etterfølgende kommunikasjon fra Kjøper utgjør ikke avkall på
eller endring av vilkårene i denne Avtale. Alle ordre er betinget av Selgers aksept.
2. PRIS. Alle priser som kunngjøres av Selger eller tilbys av Selgers representanter kan endres på
ethvert tidspunkt uten forutgående varsel. Alle priser som Selger eller hans representanter tilbyr, har en
akseptfrist på (30) dager, dersom ikke annet er skriftlig angitt. Alle priser for Produktene skal være slik
Selger har spesifisert, og dersom ingen pris er spesifisert eller tilbudt, skal prisen være Selgers
gjeldende pris på skipningstidspunktet. Alle priser angis med forbehold om endringer forårsaket av
spesifikasjoner, volum, råvarer, spesialemballasje, produksjonskostnader, leveranseordninger og andre
vilkår eller betingelser som ikke er del av Selgers opprinnelige pristilbud.
3 . SKATTER OG ANDRE KOSTNADER. Produktenes pris er eksklusiv alle omsetningsavgifter,
merverdiavgifter eller andre skatter og avgifter som påhviler salg, leveranse eller bruk av noen av
Produktene som dekkes av denne Avtale. Alle slike skatter og avgifter skal betales av Kjøper. Dersom
Kjøper gjør krav på avgiftsfritak, skal Kjøper fremlegge gyldig og undertegnet erklæring eller brev om
fritak fra de kompetente myndigheter for de enkelte fritak.
4. BETALINGSBETINGELSER. Selger kan ved utskipning fakturere Kjøper for pris og alle andre
kostnader som skal betales av Kjøper i henhold til denne Avtalen. Dersom Avtalen ikke angir
betalingsbetingelser, skal fristen for betaling settes til netto 15 dager fra faktureringsdato. Dersom
Kjøper helt eller delvis misligholder betalingsfristen, skal Kjøper betale Selger forsinkelsesrenter på en
og en halv prosent (1,5 %) per måned (eller, dersom lovens maksimumsrente er lavere, den høyeste
rentesats etter loven), i tillegg til alle kostnader og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige
advokathonorarer og utlegg og saksomkostninger) Selger har pådratt seg i forbindelse med
innkrevingen av slike forfalte beløp, eller i forbindelse med at han på annen måte har opprettholdt sine
rettigheter i henhold til denne Avtale. Selger forbeholder seg retten til på ethvert tidspunkt å avkreve
Kjøper hel eller delvis forhåndsbetaling eller annen sikkerhet som tilfredsstiller Selger, dersom Selger
har god grunn til å tro at Kjøpers økonomiske stilling ikke gir grunnlag for de angitte
betalingsbetingelsene. Alle innfrielser skal skje i Selgers lokale valuta.

5. OVERLEVERING; KANSELLERING OG ENDRINGER FRA KJØPERS SIDE Produktene
leveres Ex-Works (Incoterms 2000) på Selgers forretningssted med mindre noe annet er fastsatt i
Selgers faktura. Selger skal sørge for transport av Produkter til Kjøpers angitte leveringsadresse for
Kjøpers regning, med mindre annet er avtalt. Selger har rett til, etter eget valg, å sende Produktene i
forskjellige skipninger og til å fakturere de enkelte leveransene separat. Selger forbeholder seg retten til
å kansellere ordre og til å stanse leveranse av Produktene og til å holde forsendelser helt eller delvis
tilbake dersom Kjøper misligholder betalingsfristene overfor Selger eller på annen måte misligholder
sine forpliktelser etter reglene i denne Avtale. Alle skipningsdatoer angis anslagsvis og Selger er ikke
ansvarlig for tap eller skade forårsaket av forsinket eller manglende levering som skyldes årsaker som
ligger utenfor Selgers rimelige kontroll. Dersom forsinkelsen skyldes forhold som med rimelighet
ligger utenfor Selgers kontroll, forbeholder Selger seg retten til å annullere ordren eller endre
skipningen innen rimelig tid, og Kjøper har ikke rett til å motsette seg overlevering eller på annen måte
fritas for noen av sine forpliktelser som følge av slike forsinkelser. Dersom forsinkelsen skyldes
årsaker som ligger innenfor Kjøpers kontroll, kan Selger plassere Produktene på lager for Kjøpers
risiko og regning. Ordre som er under fabrikasjon, kan bare avbestilles med Selgers skriftlige
godkjenning og etter betaling av Selgers avbestillingsgebyr. Ordre som er under fabrikasjon, kan kun
endres med Selgers skriftlige godkjenning og etter avtale mellom partene om en passende justering av
ordrens kjøpesum. Kreditt gis ikke for Produkter som returneres uten Selgers skriftlige
forhåndsgodkjenning.
6. EIENDOMSRETT OG TAPSRISIKO. Med forbehold om Selgers rett til å stanse levering av
Produkter i transitt, skal eiendomsretten til og risikoen for tap av Produktene gå over på Kjøper ved
levering av Produktene i samsvar med punkt 5 ovenfor. Eiendomsretten til programvare som er lagt
inn i eller utgjør del av Produktene skal til enhver tid fortsette å tilhøre Selger eller, eventuelt,
programvarens lisensinnehaver(e).
7. GARANTI. Selger garanterer at Produktene virker eller fungerer på alle vesentlige punkter i
samsvar med de utstedte Produktspesifikasjonene som gjelder på salgstidspunktet og at de er fri for feil
i materialer og fabrikasjon når de utsettes for normal, riktig og hensiktsmessig bruk av personer som
har fått egnet opplæring, i det tidsrom som er fastsatt i produktdokumentasjonen, offentliggjorte
spesifikasjoner og/ eller vedlegg som følger med forsendelsene. Garantiperioden for utstyr skal være ett
(1) år regnet fra skipningsdatoen til Kjøper, og nitti (90) dager for alle andre produkter som ikke er
forbruksprodukter("Garantiperioden"), med mindre noe annet følger av Selgers produktdokumentasjon,
offentliggjorte spesifikasjoner og/ eller vedlegg som medfølger forsendelsene. Med mindre
forbruksproduktene er utstyrt med en særlig garanti eller holdbarhetsdato, er slike produkter kun dekket
av garantien frem til leveringsdato. Selger aksepterer å reparere eller, etter eget valg, omlevere defekte
Produkter under Garantiperioden, slik at disse fungerer i det vesentlige som beskrevet i ovennevnte,
offentlige produktspesifikasjoner, såfremt Kjøper (a) uten opphold skriftlig varsler Selger om at feil
eller mangel er oppdaget, og slikt varsel angir produktmodell og løpenummer (der slike finnes) og
detaljene i garantikravet, og (b) etter at Selger har gjennomgått kravet, skal Selger oversende Kjøper
serviceopplysninger og/eller returautorisasjon (Return Material Authorization “RMA”), som kan
omfatte prosedyrer for miljøbehandling og andre produktspesifikke håndteringsprosedyrer, og deretter
kan Kjøper, hvis relevant, returnere de mangelfulle varene til Selger slik at alle kostnader er
forhåndsbetalt av Kjøper. Reservedeler kan, etter Selgers valg, være nye eller reparerte. Alle utskiftede
deler blir Selgers eiendom. Frakt av reparerte eller utskiftede Produkter til Kjøper skal skje etter
Leveransebestemmelsene i Selgers Vilkår Og Forutsetninger For Salg.
Uavhengig av ovenstående, er Produkter fremskaffet av Selger fra en opprinnelig produsent eller
tredjepartsleverandør ikke garantert av Selger, men Selger forplikter seg til å overdra til Kjøper alle

garantirettigheter for slike Produkter som Selger måtte ha fra den opprinnelige produsenten eller
tredjepartsleverandøren, i den grad slike overdragelser er tillatt av den opprinnelige produsenten eller
tredjepartsleverandøren.
Selger er ikke under noen omstendigheter pliktig til å foreta nødvendige reparasjoner, utskiftninger
eller istandsettelser som helt eller delvis skyldes (i) normal slitasje, (ii) ulykker, katastrofer eller
hendelser som utgjør force majeure, (iii) Kjøpers misbruk, feil eller uaktsomhet, (iv) bruk av
Produktene på annen måte enn det de er konstruert for eller (v) årsaker som ligger utenfor Produktene,
så som, men ikke begrenset til, strømavbrudd eller spenningsstøt, (vi) uriktig lagring eller behandling
av Produktene, eller (vii) bruk av Produktene i kombinasjon med utstyr eller programvare som ikke er
levert av Selger. Dersom Selger finner at Produktene Kjøper krever utbedret eller omlevert/erstattet,
ikke er dekket av garantien etter denne Avtale, skal Kjøper betale eller refundere alle kostnader Selger
har hatt med å undersøke og besvare Kjøpers krav, til de priser Selger på angjeldende tidspunkt har for
tidsforbruk og materiell. Dersom Selger utfører reparasjoner eller fremskaffer reservedeler som ikke er
dekket av denne garanti, skal Kjøper betale Selger for slike til de priser Selger på angjeldende tidspunkt
har for tidsforbruk og materiell. ALL INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD, REPARASJONER,
SERVICE, OMPLASSERING ELLER FORANDRING PÅ ELLER AV PRODUKTENE OG ALL
ANNEN FORM FOR MANIPULERING AV DISSE, FORETATT AV ANDRE PERSONER ELLER
ENHETER ENN SELGER UTEN SELGERS SKRIFTLIGE FORHÅNDSGODKJENNING, OG ALL
BRUK AV RESERVEDELER LEVERT AV ANDRE ENN SELGER, MEDFØRER
UMIDDELBART OPPHØR AV ALLE GARANTIER FOR DE ANGJELDENDE PRODUKTENE.
FORPLIKTELSER SOM OPPSTÅR GJENNOM DENNE GARANTIERKLÆRING TIL Å
REPARERE ELLER OMLEVERE ET DEFEKT PRODUKT SKAL VÆRE KJØPERS ENESTE
BEFØYELSER MOT DEFEKTE PRODUKTER. LOV OM KJØP AV 13. MAI NR. 27. 1988
KAPITTEL V KOMMER IKKE TIL ANVENDELSE PÅ DENNE AVTALE. MED UNNTAK AV
DE GARANTIER SOM ER UTTRYKKELIG FREMSATT I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN,
AVVISER SELGER VIDERE ALLE ANDRE GARANTIER I FORHOLD TIL PRODUKTENE,
HVA ENTEN SLIKE GARANTIER ER UTTRYKKELIG ELLER IMPLISITT UTTRYKT
SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE IMPLISITTE
GARANTIER FOR AT PRODUKTENE ER I SALGBAR STAND ELLER AT DE PASSER TIL
NOE BESTEMT BRUK. SELGER GARANTERER IKKE AT PRODUKTENE ER FRI FOR FEIL
ELLER VIL OPPNÅ ET BESTEMT RESULTAT.
8. SKADESLØSHOLDELSE
8.1 Fra Selger.
Selger forplikter seg herved til å erstatte, forsvare og holde skadesløs Kjøper, dennes ledelse,
styremedlemmer og ansatte for enhver skadeserstatning, ansvar, søksmål, rettskrav, tvistemål, krav,
begjæringer, tap, kostnader og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til rimelige advokathonorarer)
(“Erstatningskrav”) for (i) personskade, dødsfall eller skade på eiendom i den grad slike skyldes
uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse fra Selger, dennes ansatte, agenter eller representanter eller
underleverandører i forbindelse med tjenester ytt i Kjøpers lokaler under denne Avtale og (ii) påstander
om at et Produkt utgjør et inngrep mot noe gyldig patent, opphavsrettighet eller
forretningshemmelighet innvilget eller beskyttet av USA, dog slik at det ikke påhviler Selger noe
ansvar under denne avtalebestemmelse i den grad slike Erstatningskrav har sin årsak i (i) uaktsomhet
eller forsettlig forsømmelse fra Kjøper eller hans ansatte, agenter eller representanter eller
underleverandører (ii) eller av noen tredjepart, (iii) uriktig lagring og håndtering av Produktene eller
bruk av disse av ukvalifisert personale, (iv) bruk av et Produkt i kombinasjon med programvare levert
av andre enn Selger der Produktet i seg selv ikke utgjør noe inngrep mot tredjeparts rettigheter, (v)

Selger har overholdt Kjøpers konstruksjonstegninger, spesifikasjoner og instrukser, (vi) Produktet har
vært brukt i en applikasjon eller miljø det ikke er konstruert for, (vii) endringer av Produktet utført av
andre enn Selger uten Selgers skriftlige forhåndsgodkjennelse. Kjøper skal umiddelbart gi Selger
skriftlig melding om ethvert krav fra tredjemann som dekkes av Selgers ansvar etter denne Avtale.
Selger skal ha rett til å ta full kontroll over forsvaret av slike krav eller, etter Selgers eget valg, inngå
forlik om kravet. Kjøper forplikter seg herved til å bistå Selger innen rimelighetens grenser med å
overholde dennes forpliktelser etter denne bestemmelse i Avtalen.
Uavhengig av ovenstående skal Selgers plikt til skadesløsholdelse i forhold til immaterielle rettigheter
anses som slettet og oppfylt dersom Selger, etter eget valg og for egen kostnad (a) sørger for at Kjøper,
uten noen tilleggskostnad for Kjøper, har rett til å fortsette å bruke Produktet; (b) erstatter eller endrer
Produktet slik at det ikke lenger utgjør inngrep mot noen immateriell rettighet, under forutsetning av at
endringen eller erstatningen ikke har negativ innvirkning på Produktets spesifikasjoner; eller (c),
dersom (a) and (b) ikke er praktisk mulig, refunderer Kjøper for de nedskrevne kostnadene Kjøper har
hatt i denne forbindelse, basert på en nedskrivningstid på fem (5) år. OVENSTÅENDE
SKADESLØSHOLDELSEBESTEMMELSE ANGIR SELGERS FULLE OG HELE ANSVAR
OVERFOR KJØPER FOR KRAV SOM ER OMHANDLET I DENNE AVTALE.
8.2 Fra Kjøper.
Kjøper skal kompensere Selger, Selgers morselskap, datterselskaper og divisjoner, og disses respektive
ledelse, styremedlemmer, aksjonærer og ansatte, og forsvare disse med kompetent og erfaren
advokatbistand og holde disse skadesløse i forhold til enhver erstatning, ansvar, søksmål, rettskrav,
tvistemål, krav, begjæringer, tap, kostnader og utgifter (inkludert men ikke begrenset til rimelige
advokathonorarer og utlegg og saksomkostninger) i den grad disse oppstår som følge av eller i
forbindelse med (i) uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse fra Kjøper, dennes ansatte, agenter eller
representanter eller underleverandører, (ii) uriktig lagring eller håndtering av Produktene eller
ukvalifiserte personers bruk av Produktene; (iii) bruk av et Produkt i kombinasjon med utstyr eller
programvare som ikke er levert av Selger der Produktet i seg selv ikke ville utgjøre brudd på
tredjemanns rettigheter; (iv) bruk av Produktene til annet formål enn det de er konstruert for eller av
personer som ikke har tilstrekkelige kvalifikasjoner; (v) Selger har overholdt konstruksjonstegninger,
spesifikasjoner eller instruksjoner utstedt fra Kjøper til Selger; (vi) Produktet har vært brukt i en
applikasjon eller i et miljø det ikke er konstruert for; eller (vii) endringer av et Produkt foretatt av andre
enn Selger uten Selgers skriftlige forhåndsgodkjenning.
9. PROGRAMVARE. Alle programvareprodukter som er lagt inn i eller utgjør del av Produktene
omhandlet i denne Avtale, er gitt under lisens og ikke solgt. Når det gjelder programvare skal således
begrepene “erverv” og “salg” og lignende og avledete begrep bety “lisens” og med begrepet "Kjøper"
og lignende og avledete begrep forstås “lisensholder”. Uavhengig av enhver motstrid til det følgende
som måtte foreligge i denne avtale, skal Selger eller hans lisensutsteder, når det er relevant, beholde
alle rettigheter og interesser i programvareproduktene som er levert under denne Avtale.
Selger gir herved Kjøper en royaltyfri, ikke-eksklusiv, ikke overførbar lisens, uten autorisasjon til å
videreutstede denne til tredjeparter, til å bruke programvare som er levert under denne Avtale og
utelukkende til Kjøpers eget, interne forretningsbruk på fysiske produkter som er levert under denne
Avtale, og til å bruke relatert dokumentasjon utelukkende til Kjøpers eget, interne forretningsbruk.
Denne lisens opphører når Kjøpers legitime eiendomsrett til de fysiske produktene som er levert under
denne Avtale opphører, med mindre denne tidligere bringes til opphør etter bestemmelsene i denne
Avtale. Kjøper aksepterer å behandle som konfidensielle og ikke selge, overdra, lisensiere, låne ut eller
på annen måte gjøre programvareproduktene eller annen tilknyttet dokumentasjon levert under denne
Avtale tilgjengelige for tredjemenn. Kjøper kan ikke demontere, innhente kildekoden eller

rekonstruere, kopiere, endre, utbedre eller på annen måte forandre eller komplettere
programvareproduktene levert under denne Avtale uten Selgers skriftlige forhåndsgodkjennelse. Selger
skal ha rett til å si opp denne lisens dersom Kjøper ikke overholder en eller flere av denne Avtales
vilkår og betingelser. Kjøper aksepterer å levere tilbake uten opphold til Selger, når lisensen opphører,
alle programvareprodukter og tilknyttet dokumentasjon som er levert under denne Avtale og alle kopier
og deler av slike.
Enkelte programvareprodukter levert av Selger kan være eiet av en eller flere tredjeparter og lisensiert
til Selger. På denne bakgrunn avtaler Selger og Kjøper at slike tredjeparter beholder eiendomsretten og
har krav på programvareproduktene. Bestemmelsene om garanti og skadesløsholdelses i denne Avtale
får ikke anvendelse på programvareprodukter som eies av tredjeparter og som er levert under denne
Avtale.
10. ANSVARSBEGRENSING
(A) UAVHENGIG AV ENHVER MOTSTRID TIL DET
FØLGENDE SOM MÅTTE FORELIGGE I DENNE AVTALE, SKAL SELGERS ANSVAR ETTER
REGLENE I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER (HVA ENTEN DETTE SKYLDES
KONTRAKTSBRUDD, ERSTATNINGSRETTSLIGE FORHOLD UTENFOR KONTRAKTEN,
SKADESLØSHOLDELSE ELLER ANDRE FORHOLD, MEN IKKE INKLUDERT SELGERS
ANSVAR FOR BRUDD PÅ GARANTIEN (MOT HVILKET DET ENESTE MULIGE
RETTSMIDDEL ER SOM BESKREVET I KAPITTEL 7)) IKKE OVERSTIGE ET BELØP SOM
TILSVARER DET MINSTE AV (A) DEN TOTALE KJØPESUM BETALT AV KJØPER TIL
SELGER I FORBINDELSE MED DET ELLER DE PRODUKTENE SOM ER OPPHAVET FOR
ANGJELDENDE ERSTATNINGSANSVAR OG (B) EN MILLION AMERIKANSKE DOLLAR
(US$1,000,000) (ELLER TILSVARENDE I LOKAL VALUTA).
(B) UAVHENGIG AV ENHVER MOTSTRID TIL DET FØLGENDE SOM MÅTTE FORELIGGE I
DENNE AVTALE, SKAL SELGER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIG
FOR INDIREKTE TAP, FØLGETAP ELLER KONSEKVENSTAP (INKLUDERT, MEN IKKE
BEGRENSET TILTAP SOM FØLGE AV MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE ANLEGG
OG UTSTYR, INNTEKTSTAP, TAP AV DATA, TAP AV FORTJENESTE OG GOODWILL ),
UAVHENGIG AV OM SELGER (a) ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE TAP
ELLER (b) HAR UTVIST UAKTSOMHET.
(C) INTET I DENNE AVTALE UTELUKKER ELLER BEGRENSER SELGERS LOVPÅLAGTE
ERSTATNINGSANSVAR SOM IKKE KAN FRAVIKES ELLER BEGRENSES I HENHOLD TIL
LOVER OG REGLER SOM KOMMER TIL ANVENDELSE.
11. EKSPORTRESTRIKSJONER. Kjøper aksepterer at alle Produkter og all tilknyttet teknologi og
programvare, inkludert tekniske opplysninger som er levert av Selger eller er del av dokumenter
(heretter omfattet av samlebetegnelsen “Elementer”), kan være underlagt bestemmelser om
eksportregulering, inkludert eksportregler vedtatt av USA’s regjering. Eksportreguleringene kan
omfatte, men er ikke begrenset til, USA’s handelsdepartements eksportregler (Export Administration
Regulations - “EAR”), som kan begrense eksport av eller medføre krav om lisens for eksport av slike
Elementer fra USA og videre reeksport fra andre land. Kjøper skal overholde EAR og alle andre
gjeldende lover, regler, internasjonale avtaler og traktater som omhandler eksport, reeksport og import
av ethvert Element. Kjøper skal ikke, uten først å ha innhentet de(n) nødvendige lisens(er) fra den
kompetente, offentlige myndighet, (i) eksportere eller reeksportere noe Element eller (ii) eksportere,
reeksportere, distribuere eller levere noe Element til noe land som er underlagt begrensninger eller
import- eller eksportforbud, eller til personer eller enheter hvis internasjonale handelsprivilegier er
bestridt eller begrenset av USA’s regjering. Kjøper forplikter seg herved til å samarbeide fullt og helt
med Selger i alle offisielle eller uoffisielle granskninger eller inspeksjoner i forbindelse med eksport-

eller importreguleringer eller lover, og til å kompensere Selger og holde ham skadesløs for Kjøpers
eller hans ansattes, konsulenters, agenters, eller kunders brudd av enhver art på denne bestemmelsen
eller forhold tilknyttet slike brudd.
12. ØVRIGE BESTEMMELSER.
(a) Kjøper kan ikke delegere plikter eller overdra rettigheter eller krav etter denne Avtale uten Selgers
skriftlige forhåndsgodkjenning, og ethvert forsøk på delegasjon eller overdragelse vil være ugyldig.
(b) Partenes rettigheter og plikter etter denne Avtalen skal underkastes og tolkes i henhold til
lovgivningen i det land eller den stat Selger har sitt registrerte kontor, uten hensyn til
lovvalgbestemmelser. Hver av partene gir herved sin ugjenkallelige aksept av den eksklusive
domsmyndigheten til de statlige eller føderale domstoler som befinner seg i det fylket eller staten der
Selger har sitt registrerte kontor i forhold til ethvert søksmål som måtte oppstå med grunnlag i eller i
tilknytning til denne Avtale og gir avkall på alle andre verneting de måtte ha krav på etter registrert
hjemsted eller på annet grunnlag.
(c) Dersom det oppstår tvist mellom Selger og Kjøper med grunnlag i denne Avtale, kan ingen av
partene kreve saken ført for lagrette og begge parter gir avkall på de rettigheter de måtte ha under lover
som kommer til anvendelse eller på annen måte gir dem rett til å få saken ført for lagrette. Ethvert
tvistemål som oppstår med grunnlag i denne Avtale må reises innen ett (1) år, regnet fra den dato
kravsgrunnlaget oppstod. Adgangen til å anvende FNs Konvensjon om internasjonal kjøpsrett, ”UN
Convention on Contracts for International Sales of Goods", på denne Avtale er herved uttrykkelig
avskåret.
(e) Dersom en eller flere av bestemmelsene i denne Avtale kjennes ugyldig, lovstridig eller på annen
måte umulig å håndheve av en kompetent rett, skal gyldigheten, lovformeligheten og adgangen til
håndhevelse av de øvrige bestemmelser i Avtalen fortsatt ha full rettskraft og virkning, med mindre slik
revidering i vesentlig grad endrer handelen.
(f) Selgers manglende håndhevelse av eller avkall på å gjøre gjeldende brudd på en eller flere av denne
Avtales bestemmelser skal ikke anses å utgjøre avkall på å gjøre gjeldende andre brudd eller
avtalebestemmelser
(g) Kjøper forplikter seg herved til å anse all prising, prisavslag og andre handelsmessige og tekniske
opplysninger som Selger gir Kjøper som hemmelige og beskyttede opplysninger som er Selgers
eiendom. Kjøper forplikter seg herved til (1) å holde slike opplysninger hemmelige og ikke
viderebringe dem til noen tredjemann, og (2) til kun å bruke slike opplysninger til Kjøpers eget interne
bruk og i forbindelse med Produktene som er levert etter bestemmelsene i denne Avtale. Intet i denne
Avtale begrenser bruken av opplysninger som er allment tilgjengelige.
(h) Alle varsler eller kommunikasjon som kreves eller tillates etter bestemmelsene i denne Avtale skal
skje skriftlig og skal anses som mottatt når de er overlevert personlig eller tre (3) virkedager eller at de
er sendt som rekommandert post med forhåndsbetalt porto til en av partene på den adresse som er
angitt i denne Avtale eller på slik adresse som partene måtte ha angitt til hverandre.

