
 
 

Habu Oilfield Supply AS 

Energiveien 22 , N-4056 Tananger, Norway 

T: +47 47 478 55  F: +47 51 718 001 

www.habuas.com  

 

 

MVA/Company reg. no: 996 216 675 

HABU OILFIELD SUPPLY AS GENERELLE BETINGELSER SALG & UTLEIE AV UTSTYR  

 

1  

Anvendelse: 

Disse alminnelige leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser hvor Habu Oilfield Supply AS (HOS) har 

påtatt seg leveringsansvar for utleie og/eller salg av utstyr og materiell overfor en kunde (KUNDEN). 

Betingelsene får anvendelse med mindre annet er avtalt skriftlig. Ved bestilling av produkter eller 

tjenester aksepterer KUNDEN disse leveringsbetingelser og HOS`s tilbud.  KUNDENS egne innkjøpsvilkår 

skal ikke gjelde, selv om HOS skulle være kjent med disse eller ha fått dem oversendt. 

 

2  

Tilbud, aksept, ordrebekreftelse og kontraktsinngåelse: 

HOS kan ansvarsfritt trekke et tilbud inntil HOS har mottatt aksept av tilbudet fra KUNDEN. Tilbudet er 

uansett ikke bindende for HOS i mer enn 30 dager fra tilbudet er avgitt. HOS kan også i etterkant av 

KUNDENS aksept si seg ubundet av avtalen som følge av manglende tilgjengelighet hos 

underleverandører. Dersom HOS`s ordrebekreftelse avviker fra KUNDENS ordre ved tillegg, 

innskrenkinger eller forbehold, og KUNDEN ikke vil akseptere slike avvik, må KUNDEN meddele dette 

skriftlig uten ugrunnet opphold, og senest innen 3 arbeidsdager fra ordrebekreftelsen er kommet frem til 

KUNDEN. I motsatt fall skal HOS`s ordrebekreftelse gjelde. Leveransen omfatter det som er spesifisert i 

ordrebekreftelsen, kjøpekontrakten og/eller de dokumenter som disse henviser til. Tilbudet omfatter ikke 

installasjon, med mindre annet fremgår uttrykkelig av HOS`s tilbud. Dersom installasjon er inkludert i 

tilbudet, er det forutsatt at utstyret enkelt kan installeres. Arbeidstillatelser, godkjenninger etc. er 

KUNDENS ansvar.  

 

3  

Priser  

Dersom ikke annet er avtalt er HOS`s priser oppgitt eksklusiv merverdiavgift og andre avgifter, for 

eksempel knyttet til ut- og innførsel av varer, frakt og ekspedisjonsgebyr. Slike avgifter, fraktkostnader og 

gebyrer vil bli tillagt prisen og fakturert KUNDEN i den grad de påløper. All betaling skal skje i den valuta 

som er benyttet i tilbudet. HOS kan justere prisen i etterkant dersom valutakursen på leveringsdagen 

avviker fra kursen på tilbudsdagen med mer enn 3 %. Leierater løper fra utstyret forlater HOS`s verksted 

til det er returnert samme sted. Leierate løper i helger så vel som helligdager, og stoppes ikke av at 

KUNDEN ikke kan nyttiggjøre seg utstyret, som f.eks. ved kranforsinkelser, dårlig vær etc.   

 

4  

Levering og retur av utstyr  

Levering skal skje i henhold til de INCOTERMS som avtales ved avtaleinngåelsen. Er ingen 

leveringsklausul avtalt, anses levering skjedd ”Ex Works” HOS`s adresse i Tananger. Utstyr som leies ut 

skal ved leieperiodens utløp leveres tilbake i den stand det var ved levering. Hvis utstyret ikke er i den 

stand som nevnt, vil HOS`s kunne reparere dette for KUNDENS regning og dagleie vil påløpe inntil 

reparasjon er utført HOS kan som et alternativ velge å kreve erstatning for at utstyret ikke er i avtalt stand 

ved tilbakelevering.    

 

5  

Leveringstid  

Dersom avtalen har angitt et tidsrom innen hvilke levering skal skje, kan HOS`s velge det nærmere 

leveringstidspunkt innenfor det avtalte tidsrom.  

 

6  

Risikoovergang  

Dersom ikke annet er avtalt går risikoen for utstyret over til KUNDEN ved levering, jfr. pkt. 4.  Ved utleie 

går risikoen tilbake til HOS når utstyret er levert hos HOS`s varemottak i henhold til leieavtalen. 
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7  

Betalingsbetingelser  

Dersom ikke annet er avtalt skal betaling skje netto pr. 30 dager. Ved forsinket betaling skal det betales 

forsinkelsesrente med 1 % pr. påbegynt måned fra forfall til betaling skjer.  

8  

Salgspant.  

Ved salg på kreditt skal HOS ha salgspant i salgsgjenstanden som sikkerhet for kreditten inntil denne er 

fullt ut betalt. KUNDEN har ikke rett til å disponere rettslig over gjenstanden før denne er betalt fullt ut.  

 

9  

Endringsarbeider  

Dersom HOS etter inngåelse av kontrakt oppdager behov for endringer i den avtalte leveranse, skal HOS 

umiddelbart varsle KUNDEN om dette. Varselet skal som et minimum inneholde informasjon om årsaken 

til endringen samt eventuelle kost- og leveringskonsekvenser endringen vil eller kan medføre for KUNDEN. 

De foreslåtte endringene blir bindende for KUNDEN med mindre KUNDEN protesterer mot disse innen tre 

virkedager. 

 

Dersom KUNDEN ønsker endringer etter kontraktinngåelse skal KUNDEN rette forespørsel om dette til 

HOS.  HOS skal da opplyse hvilke pris- og leveringsmessige konsekvenser endringen vil eller kan medføre 

for KUNDEN. KUNDEN skal deretter gi beskjed om hvorvidt endringene fortsatt er ønskelige. Ingen 

endringer skal iverksettes av HOS før eventuelle kost og leveringskonsekvenser er avklart med KUNDEN 

og KUNDEN har samtykket til endringen.  

 

10  

Avleveringstest  

Utstyr som omfattes av leveransen vil bli testet og verifisert i henhold til HOS`s gjeldene 

kvalitetsmanualer.  

 

11  

Forsinkelse  

Finner HOS`s ut at de ikke kan levere i rett tid, eller forsinkelse må anses som sannsynlig, skal HOS uten 

ugrunnet opphold meddele KUNDEN dette og samtidig angi årsaken til forsinkelsen, samt så vidt mulig 

det tidspunkt levering påregnes å kunne finne sted. HOS kan ikke holdes erstatningsansvarlig for 

forsinkelser så frem denne plikten er overholdt. 

 

12  

Forsikring 

Med mindre noe annet er avtalt plikter KUNDEN på egen regning å tegne fullverdiforsikring mot all skade 

på leveransen i tiden fra risikoens overgang inntil kjøpesummen er fullt utbetalt eller at risikoen er gått 

tilbake til HOS etter endt leieperiode, jfr. punkt 6 ovenfor.  

 

13  

Ansvarsbegrensning  

HOS kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for indirekte tap, herunder for eksempel produksjonstap eller 

inntektstap som påføres KUNDEN eller tredjepart eller for skade av noen art på person, eiendom eller 

gods hos KUNDEN eller tredjepart uansett årsak.  HOS er heller ikke i noe tilfelle erstatningsansvarlig med 

mindre det foreligger uaktsomhet hos HOS eller dets ansatte. KUNDEN skal holde HOS skadesløs og 

forsvare HOS mot ethvert krav som rettes mot HOS i tilknytning til skade på person, eiendom eller annet 

som er påført KUNDEN, hans ansatte eller tredjepart. Enhver bistand fra HOS utover nevnte forpliktelser er 

å anse som rådgivende, og skal ikke under noen omstendighet kunne medføre ansvar.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Habu Oilfield Supply AS 

Energiveien 22 , N-4056 Tananger, Norway 

T: +47 47 478 55  F: +47 51 718 001 

www.habuas.com  

 

 

MVA/Company reg. no: 996 216 675 

14  

Force Majeure  

HOS fritas for alle plikter under avtalen med KUNDEN, disse leveringsbetingelser inkludert, dersom det 

oppstår situasjoner som HOS ikke har herredømme over, og som HOS ikke med rimelighet kunne forutse 

ved inngåelse av kjøpekontrakten. Følgende omstendigheter er eksempler på hva som skal betraktes 

som fritakelsesgrunner så langt som de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig 

tyngende: arbeidskonflikt, brann, krig, naturkatastrofer, mobilisering eller militære innkallelser av 

tilsvarende omfang eller mangler fra underleverandører eller forsinkelse av slike leveranser.    

 

15  

Spesifikasjoner og tegninger  

De immaterielle rettighetene til alle tekniske dokumenter, så som operasjonsmanualer, 

reklamemateriell, sertifikater, tegninger, prøveresultater, etc. forblir HOS`s  eiendom.  

HOS skal stille til rådighet et avtalt antall komplette sett med dokumentasjon for at KUNDEN skal kunne 

operere og eventuelt å sammenstille, installere og vedlikeholde den leverte ytelse.  

 

16  

Mangler, reklamasjon og avhjelp 

HOS svarer ikke for feil, mangler eller skader som skyldes vanlig slitasje, anvendelse av ikke godkjente 

deler e.l., uriktig behandling, mangelfullt vedlikehold eller overbelastning. HOS er heller ikke ansvarlig for 

endringer eller modifikasjoner på leveransen som blir gjort uten HOS`s skriftlige samtykke. KUNDEN 

plikter å sette seg inn i de drifts- sikkerhets- og vedlikeholds forskrifter som er utarbeidet for leveransen.  

Kjøper plikter å undersøke leveransen med en gang utstyret er levert. Enhver reklamasjon vedrørende 

leveransen skal skje skriftlig og senest 8 dager fra det tidspunkt mangelen ble eller burde ha vært 

oppdaget. HOS svarer bare for mangler som det er reklamert for innen 12 måneder etter at godkjent 

prøvekjøring etc. er foretatt, dog senest 18 måneder etter levering. 

I den utstrekning det foreligger en mangel som KUNDEN har reklamert over innenfor de frister som er 

beskrevet ovenfor, skal HOS uten unødig opphold avhjelpe mangelen. HOS avgjør hvordan mangelen skal 

avhjelpes, herunder om det skal foretas utbedring med nye deler eller ved reparasjon. Ved utbedring i 

HOS`s verksted dekker HOS alle fraktutgifter, arbeidsutgifter og deler. Ved avhjelp utenfor HOS`s 

verksted blir alle ekstra utgifter forbundet med frakt, reise, opphold belastet KUNDEN.   

Utskiftede deler på leveransen skal tas vare på og tilgjengelig for inspeksjon fra HOS i seks (6) måneder. 

Holdes ikke deler tilgjengelig som nevnt bortfaller ethvert ansvar i relasjon til vedkommende del bort. 

Solgte varer tas ikke i retur uten forutgående avtale.   

 

17  

Verneting  

Enhver tvist mellom partene som ikke kan løses i minnelighet skal avgjøres etter norsk rett av Stavanger 

tingrett som partene vedtar som sitt verneting.  

 


