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Addtech Særskilte Vilkår  Norge - Installasjon 2021 
 

1. Anvendelse 
1.1. Disse Særskilte Vilkårene kommer til anvendelse når 

Leverandøren i henhold til avtale har påtatt seg å utføre 
Installasjon av Produktet eller hvis partene skriftlig eller 
på annen måte har avtalt det. I tillegg til disse Særskilte 
Vilkårene, er Installasjonen også underlagt 
bestemmelsene i Addtech Allminnelige Vilkår (nedenfor 
"de Allminnelige Vilkårene"), forstått slik at det som 
gjelder for Produktet også skal gjelde for Installasjonen.    

 
1.2. Med ”Installasjon” forstås Leverandørens forpliktelse 

vedrørende teknisk Installasjon, inkludert både hardware 
og software (avhengig av hva  Produktet omfatter), av 
Produktet hos Bestilleren og, om det særskilt er avtalt,  
igangkjøring. 

 
1.3. Med Produkt(er) forstås det som følger av de anvendelige 

Allminnelige Vilkårene.  
 
1.4. Med Avtale(n) forstås i disse Særskilte Vilkårene hver 

enkelt individuelle avtale mellom Bestilleren og 
Leverandøren som omfatter Installasjon. Disse Særskilte 
Vilkårene og de Allminnelige Vilkårene utgjør en 
integrert del av hver av disse avtalene.  

 
2. Forberedelse for og gjennomføring av Installasjonen  
2.1. Bestilleren skal på egen bekostning utføre alle nødvendige 

forberedende arbeider i henhold til de tegninger, 
beskrivelser og instruksjoner som ytes av Leverandøren.   
Om partene ikke har avtalt noe annet, skal Bestillerens 
arbeider være avsluttet senest en uke før Installasjonen 
påbegynnes.  

 
2.2. Installasjonen skal, om ikke annet avtales skriftlig, 

gjennomføres i Leverandørens ordinære arbeidstid. For 
arbeid som Leverandøren i samråd med Bestilleren utfører 
til annen tid, har Leverandøren rett til å ta seg betalt for 
det tilleggsbeløp som til enhver tid anvendes av 
Leverandøren for overtidsarbeid, i tillegg til de avtalte 
timesatser.  

 
2.3. Bestilleren skal, om ikke annet avtales skriftlig, stille 

følgende til Leverandørens rådighet: (i) den nødvendige 
arbeidskraft, (ii) vann og strøm, (iii) tilfredsstillende 
omklednings-, vaske- og spiserom i tillegg til nødvendige 
låsbare arealer, (iv) det nødvendige utstyret for 
Installasjonen, og (v) tilgang til de arealer hvor 
Installasjonen skal skje. Leverandøren skal med en ukes 
varsel angi sitt løpende behov for nødvendig arbeidskraft.   

 
3. Tidspunktet for Installasjonen  
3.1. Etter at Produktet er levert skal Leverandøren, når 

Avtalen omfatter Installasjon, utføre Installasjonen innen 
3 uker fra Bestillerens skriftlige anmodning om 
Installasjon, om ikke annet fremgår av Avtalen. Hvis 
Installasjonen er forsinket gjelder punkt 6 og de 
Alminnelige Vilkårene.  

 
4. Leveransetest og godkjenning  
4.1. Leverandøren skal varsle Bestilleren når denne er ferdig 

med Installasjonen. Om ikke partene skriftlig har avtalt 
noe annet, skal Bestilleren innen 5 dager fra mottak av 
slikt varsel, skriftlig fremsette begrunnede innvendinger 
mot Installasjonen, ellers skal Bestilleren anses for å ha 
godtatt Installasjonen. Om innvending fremsettes og 
Installasjonen ikke er i henhold til avtalen skal 
Leverandøren snarest mulig se til at nødvendige 
korrigeringer skjer, med mindre avviket er ubetydelig for 
bruken av Produktet.    
 

4.2. Bestilleren har ikke rett til å ta Produktet eller noen del av 
det i bruk før det er godkjent. Hvis dette skjer uten 
Leverandørens skriftlige samtykke anses Bestilleren for å 
ha godkjent Installasjonen.  

 
5. Betaling for Installasjonen 
5.1. Om ikke annet er avtalt, skal Bestilleren betale på løpende 

regning mot månedlig etterskuddsvis faktura fra 
Leverandøren. Betaling skal skje senest 30 dager fra 
fakturadato. Er betalingen forsinket løper 
forsinkelsesrente fra forfallsdagen. Forsinkelsesrenten er 
som fastsatt i lov. Følgende poster faktureres separat:   
(i) Avtalte faste kostnader 
(ii) Samtlige reisekostnader for Leverandørens personell, 
alle kostnader til transport av verktøy og personlige 
eiendeler, alle kostnader for kost og losji og andre 
kostnader knyttet til livsopphold for Leverandørens 
personell for hver enkelt dags fravær fra hjemstedet, 
inkludert helligdager og helgedager.   
(iii) Daglig godtgjørelse  i henhold til de reglene som til 
enhver tid anvendes av Leverandøren, såfremt disse ikke 
er urimelige.  
(iv) Betaling for arbeid under ordinær arbeidstid.  
(v) Betaling for arbeid utenfor ordinær arbeidstid.  
(vi) Betaling i henhold til satser for ordinær arbeidstid for 
tid brukt på (a) nødvendige forberedelser for ut- og 
hjemreise (b) ut- og hjemreiser og andre reiser som 
personellet er berettiget til i henhold til lov eller  kollektiv 
avtale i Leverandørens hjemland, og (c) daglige reiser 
mellom deres losji- og installasjonssted.  
(vii) Leverandørens kostnader til utstyr, inkludert 
godtgjørelse for bruk av Leverandørens eget Installasjons 
utstyr og betaling for materialer som spesifisert i 5.3 
nedenfor.  
(viii) Betaling for ventetid etter satser for ordinær 
arbeidstid når arbeid hindres av omstendigheter som 
Leverandøren ikke er ansvarlig for under Avtalen.  
(ix) Skatter og avgifter som utgår på det fakturerte beløpet 
og som skal betales av Leverandøren.  
 

5.2. Leverantøren har rett til å endre de de avtalte timesprisene 
hver sjette måned, med begynnelse seks måneder etter at 
Avtalen er inngått.  

 
5.3. Har Leverandøren utgifter til materialer og lignende som 

kan tilskrives Installasjonen har Leverandøren rett til 
særskilt betaling for disse.  
 

5.4. Oppfyller ikke Bestilleren sin betalingsforpliktelse, har 
Leveradøren rett til helt eller delvis å stanse arbeidet, og 
alle eventuelle leveranser av materialer uten sanksjoner. 
Arbeid som er utført til denne tid, men ikke fakturert kan 
Leverandøren også umiddelbart fakturere med 
betalingstid ti dager etter mottak av fakturaen, uavhengig 
av andre bestemmelser i disse Særskilte Vilkårene og 
andre avtaler om betalingsbetingelser. Hvis Bestilleren er 
i mislighold i mer enn 30 dager etter at Leverandøren 
skriftlig har etterspurt betaling for det forfallte beløpet, 
kan Leverandøren med skriftlig varsel heve Avtalen med 
Bestilleren med umiddelbar virkning.  
 

5.5. Bestilleren har ikke rett til å holde tilbake betaling i 
påvente av at feil eller mangler skal avhjelpes.  

 
6. Leverandørens ansvar for Installasjonen  
6.1. I henhold til punkt 1.1 er Leverandøren også ansvarlig for 

feil som skyldes mangelfull Installasjon, som spesifisert i 
de Alminnelige Vilkårene. Levering av og konsekvensene 
av forsinkelser vedrørende Produktet reguleres 
utelukkende av de Alminnelige Vilkårene, mens 
forsinkelser vedrørende Installasjonen reguleres av disse 
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Særskilte Vilkårene, likevel slik at de anvendelige 
misligholdsbestemmelsene vedrørende forsinkelse i de 
Alminnelige Vilkårene kommer til anvendelse.    

  
6.2. Det noteres særskilt at eventuell erstatning for skade eller 

kompensasjon for forsinkelse som gjelder Installasjonen 
kun skal beregnes på bakgrunn av betalingen for 
Installasjonen som kravet gjelder og ikke prisen på 
Produktet eller på annet beregningsgrunnlag.  

 
6.3. Med endring av de Allminnelige villkårene (punkt 6.3) er 

Leverandøren ansvarlig for feil ved Installasjonen i ett år 
fra det som følger av punkt 4.1 i disse Særskilte Vilkårene 
om godkjennelse og ikke fra den dag da risikoen for 
Produktet gikk over til Bestilleren.  

 
*** 


