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Generelle innkjøpsbetingelser for materiell 
 
Art 1 Anvendelsesområde 
1.1 Innkjøpsordren (bestillingen), inkludert eventuelle bilag, utgjør sammen med disse 

innkjøpsbetingelser kontrakten mellom partene. Unntak er bare gyldig i den utstrekning disse 
fremgår av Innkjøpsordren eller er skriftlig bekreftet av INEOS på annen måte.  

 
Art 2 Levering og risikoovergang 
2.1 Med mindre det bestemmes annerledes i Innkjøpsordren, skal Materiellet (kjøpsgjenstanden) 

leveres DDP Incoterms 2000, på leveringsstedet som er nærmere angitt i Innkjøpsordren.  
2.2 Materiellet skal leveres på leveringsdatoen som er angitt i Innkjøpsordren.  
2.3 Eiendomsretten og risikoen for gjenstandene går over til INEOS ved lossing på 

Leveringsstedet, med mindre gjenstanden blir avvist av INEOS.  
 
Art 3 Forsinkelser 
3.1 Hvis Selger på noe tidspunkt ikke har tilstrekkelig fremdrift til å nå Leveringsdatoen, skal han 

umiddelbart gi INEOS skriftlig melding om dette. Selger skal innen to dager etter slik melding 
informere INEOS om:  

 a) Grunnen for forsinkelsen og dens antatte lengde, og 
 b) de tiltak Selger har igangsatt for å overholde Leveringsdatoen.  

 Selger skal, uten kostnad for INEOS, umiddelbart igangsette slike tiltak som nevnt i pkt b) 
foran.  

3.2 Dersom Selgers tiltak for å overholde leveringsdatoen ikke er tilstrekkelige, kan INEOS 
igangsette nødvendige og rimelige tiltak på Selgers regning, herunder terminering av denne 
kontrakten, innkjøp av tilsvarende gjenstander fra andre leverandører. INEOS har krav på 
dekning av rimelige kostnader i tilknytning til slik erstatningsleveranse.  

 
Art 4 Konvensjonalbot 
4.1 Ved forsinkelse, skal Selger betale konvensjonalbot til INEOS tilsvarende 0,35% av 

Kontraktsprisen pr dags forsinkelse.  
4.2 Konvensjonalbot under artikkelen er begrenset til 10% av Kontraktsprisen.  
 
Art 5 Betalingsbetingelser og fakturering 
5.1 Kontraktsprisen inkludere alle kostnader i forbindelse med leveransen, inkludert emballasje, 

transport, forsikring og enhver skatt eller avgift, unntatt herfra er merverdiavgift. Dersom 
INEOS ber om det, skal faktura spesifisere de kostnader som er opplistet foran.  

5.2 Betaling skal skje pr 60 dager etter leveringsmåneden.  
 
Art 6 Kvalitet og garantier 
6.1 Leveringen skal møte spesifikasjonene i Innkjøpsorderen. Enhver endring i spesifikasjonene 

krever INEOS’ skriftlige samtykke på forhånd. Materiellet skal anses å ha mangler dersom;  
• det ikke samsvarer med spesifikasjonene, prøver eller andre beskrivelser og krav i 

henhold til Innkjøpsordren, eller er defekte 
• emballasjen, merkingen eller transporten av varene ikke samsvarer med offentlige krav 

eller reguleringer, 
• det bryter med eksisterende patenter, patentsøknader, copyrights eller andre immaterielle 

rettigheter tilhørende tredjemann 
• det ikke er fritt for heftelse eller krav fra tredjepart 
• det leverte kvantum eller volum avviker fra Innkjøpsordren 
• det ikke er egnet til den bruk som er indikert i bestillingen 

6.2 Selger garanterer at Materiellet er i overensstemmelse med kravene i pkt 6.1 foran. Denne 
garantien gjelder uavhengig av om levering, inspeksjon, aksept eller betaling har funnet sted 
fra INEOS’ side. Garantiperioden er 24 måneder fra levering.  
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6.3 INEOS har rett, men ingen plikt til å inspisere Materiellet. Hvis noen del av Materiellet har 
mangler, skal INEOS gi Selger beskjed og har i tillegg sine rettigheter under relevant 
lovgivning, rett til å. 
• avvise Materiell med mangler og forlange at Selger på egen risiko og utgift skal ta hånd 

om dette 
• motta omlevering av Materiellet uten mangel, eller få tilbakebetalt den del av 

kontraktsprisen som er betalt av Selger 
• hvis nødvendig, kjøpe varer fra annen leverandør og kreve fra Selger differansen mellom 

prisen som er betalt av INEOS for slik erstatningsleveranse pluss INEOS’ rimelige 
kostnader 

• bli kompensert for direkte tap som mangelen har medført.  
6.4 Alt reparert eller omlevert Materiell omfattes av de garantier og forpliktelser som fremgår av 

disse betingelser og garantitiden regnes fra omlevering eller reparasjon.  
6.5 Selger skal sørge for adekvat produktansvarsforsikring for Materiellet og dokumentere dette 

for INEOS på forespørsel.  
 
Art 7 Endringer 
INEOS har rett til å endre Innkjøpsordren med hensyn til kvantitet, kvalitet eller andre karakteristika. 
Selger må gi INEOS beskjed om effekten av slike endringer for Kontraktspris, Leveringstid innen en 
uke etter mottak av endringene. Selger skal bare implementere slike endringer dersom INEOS har 
godkjent følgene for Kontraktspris og Leveringstid.  
 
Art 8 Terminering 
Dersom Selger har misligholdt kontrakten, kan INEOS heve Kontrakten med øyeblikkelig virkning 
og/eller en del av denne ved skriftlig melding til Selger. I tillegg kan det kreves erstatning. Selger skal 
anses for å være i mislighold dersom blant annet en eller flere av følgende oppstår:  

• Selger blir insolvent, går konkurs eller forhandler gjeldsordninger med sine kreditorer 
• Selger har vesentlig misligholdt noen av sine forpliktelser under denne kontrakten hvis det 

vesentlige misligholdet ikke kan gjenopprettes, eller gjenopprettes, innen to uker etter at det er 
oppstått. 

• Selger ikke overholder Leveringsdatoen. 
 
Art 9 Gjeldende rett og jurisdiksjon  
Kontraktsforholdet er underlagt norsk rett og partene har vedtatt Oslo tingrett som verneting, uten 
hensyn til de regler om rettsvalg og verneting som ellers ville gjelde i de aktuelle land. 
 
 


