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INNKJØPSBETINGELSER FOR RESTECH NORWAY 
AS (Heretter kalt RN) 

gjeldende for alle som selger til RN (heretter kalt 
Leverandøren) 

 

1 Innledning 

 
1.1 Tilbud 

Tilbud gis kostnadsfritt til RN. Er det avvik fra forespørsel skal det spesifiseres. Det skal 
også oppgis leveringsbetingelser etter Incoterms 2010. 
RN har rett til å akseptere eller avslå tilbudet. 
 

1.2 Bestilling 
RN er kun bundet av skriftlige bestillinger. 
 

1.3 Ordrebekreftelse 
Ordrebekreftelse sendes RN innen 1 arbeidsuke etter mottak av bestilling for at 
bestillingen fremdeles skal være gyldig. 
 

 

2 Krav til Leverandøren 
 

2.1 Miljø 
Leverandøren skal til enhver tid oppfylle myndighetenes miljøkrav. Mottatte produkter 
skal ikke inneholde asbest eller kjemikalier som kan være skadelig for mottager. Avvik 
fra dette skal meddeles RN. 
 

2.2 Etikk 
Det forventes at leverandøren overholder krav til etikk som er beskrevet i 
Menneskerettighetserklæringen og er kjent med ILO sine konvensjoner om barnearbeid og 
arbeideres rettigheter. Og ha relevant kompetanse og holdninger til korrupsjon som 
beskrevet i ILO sitt regelverk (IGDS Number 69 version 3). 

 

2.3 Forsikringer 
Leverandøren plikter å ha forsikringer på plass som ikke gjør RN skadelidende ved 
uønskede hendelser. 
 

2.4 Taushetsplikt 
Leverandøren har taushetsplikt om tegninger, produktdetaljer og forretningsdrift som 
gjelder RN. Gjelder også alle immaterielle rettigheter som faller inn under norske og 
internasjonale lover.Taushetsplikten gjelder også etter avtalens utløp. Ønsker 
leverandør å bruke RN som referansekunde, skal tillatelse innhentes. 
 

2.5 Lover og regler 
Leverandøren skal følge de lover og regler som gjelder for hans virksomhet. Brudd på 
lover og regler anses som vesentlig mislighold. 
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3 Levering 
Levering skal skje etter avtale i tilbud/bestilling og Incoterms 2010. Nødvendige 
forsendelsespapirer og pakkseddel skal følge forsendelsen. Varene skal være forsvarlig 
pakket for å tåle måten de transporteres. 
Leveringstid for leveransene skal være fastsatt i leverandørens ordrebekreftelse. 
Tidligere levering enn avtalt kan aksepteres etter avtale. 
 

3.1 Forsinket levering 
Leverandøren skal uten opphold opplyse RN om leveringsforsinkelser som har, eller 
kan, oppstå. Leverandøren skal gjøre det som er mulig for å begrense forsinkelsen og 
effekten, samt ivareta eventuelle økonomiske konsekvernser dette måtte ha. 
 

3.2 Kvalitet 
Leverte deler skal være i henhold til spesifikassjoner gitt på tegning eller bestilling. RN 
forplikter seg til å utføre inntakskontroll og uten ugrunnet opphold reklamere på feil knyttet 
til forsendelsen. Dette gjøres skriftlig. 

 

3.3 Ressurser og kompetanse 
Leverandøren skal ha nødvendige formelle kvalifikasjoner for å tilfredstille RN sine krav til 
produktet. 
 

 

4 Mangler, reklamasjon og utbedring 

 
4.1 Mangel 

Dersom leveransen ikke er i henhold til tilbud/bestilling foreligger det en mangel. Dette 
skal behandles som et avvik hos RN. Leverandør skal uten ubegrunnet opphold opplyses 
om dette skriftlig gjennom RN sitt avvikssystem. 
 

4.2 Reklamasjonsfrist 
RN må reklamere på mangelen innen rimelig tid etter at mangelen er avdekket.  
 

4.3 Retting og omlevering 
Dersom det oppdages en mangel i løpet av reklamasjonsfristen, skal leverandøren og 
RN avtale hva som er hensiktsmessig for å rette opp leveransen og avklare de 
økonomiske forhold rundt mangelen. 
 

 

5 Pris og betaling 

 

5.1 Pris 
Dersom ikke annet er avtalt er prisen fast og eksklusiv merverdiavgift. Fraktkostnader 
og andre kostnader skal spesifiseres på orderbrekreftelse/tilbud.  
 

5.2 Betaling 
Betaling skal skje innen 30 dager etter utstedelse av faktura hvis annet ikke er avtalt. 
Betaling innebærer ingen godkjennelse av leveransen. 

 
Alle fakturaer skal være påført Bestillingsnummer, eller andre referanser gitt av RN.  
Dersom forfalte fakturaer ikke betales i rett tid, betales gjeldende morarente i henhold til 
“Lov om renter ved forsinket betaling m.v.” siste versjon. 
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6 Force Majeure 
Dersom den ene partens manglende oppfyllelse av avtalen skyldes en hindring utenfor 
hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på 
avtaletidspunktet eller unngå eller overvinne følgene av, suspenderes partenes plikter så 
lenge Force Majeure - situasjonen består. 

 

7 Vesentlig mislighold 
Ved vesentlig mislighold fra den ene parten, kan den andre parten heve avtalen med 
øyeblikkelig virkning og kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap. 
 

 

8 Tvister 
Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen reguleres av norsk rett. 
I tilfelle en tvist oppstår, skal partene først søke å løse tvisten gjennom frivillige 
forhandlinger og god vilje. 
Verneting etter denne avtalen er Salten Tingrett. 

 
 
Bodø 29.01.2020 

 


