INTERTEKS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER
Disse vilkår og betingelser, i tillegg til alle tilbud, estimater eller pristilbud, utgjør avtalen mellom deg (Kunden) og Intertek
enheten (Intertek) som tilbyr sine tjenester som er redegjort for i disse.

(d) å gi instruksjoner og tilbakemeldinger til Intertek uten ugrunnet opphold;
(e) å gi Intertek (inkludert Interteks agenter, underleverandører og ansatte) tilgang til Kundens eiendom og/eller lokaler i
den utstrekning ansett rimelig for å utføre Tjenestene og til enhver annen relevant eiendom og/eller lokaler som
Tjenestene skal leveres;
(f) å informere Intertek før Intertek opptrer på eiendommen og/eller lokalene om relevante helse- og sikkerhetsregler og
andre rimelige sikkerhetskrav som gjelder på alle relevante eiendommer eller lokaler hvor Tjenestene skal utføres;
(g) å varsle Intertek øyeblikkelig om alle risikoer, sikkerhetsproblemer eller hendelser i relasjon til ethvert objekt levert av
Kunden, eller alle prosesser eller systemer brukt på Kundens eiendom eller lokaler eller som ellers er nødvendig for å
utføre Tjenestene:
(h) å informere Intertek på forhånd om enhver relevant import- eller eksportrestriksjon som kan gjelde ved utførelse av
Tjenestene, inkludert alle tilfeller hvor produkter, informasjon eller teknologi kan bli eksportert/importert til eller fra
et land som er begrenset eller utestengt fra slike transaksjoner;
(i) ved utstedelse av et sertifikat, å informere og opplyse Intertek umiddelbart om alle endringer under varigheten til
sertifikatet som kan ha vesentlig betydning for riktigheten av sertifikatet;
(j) å inneha og opprettholde alle nødvendige lisenser og samtykker for å være i tråd med lover og regler i forbindelse
med Tjenestene;
(k) at Kunden ikke vil bruke noen Rapport(er) utstedt av Intertek under denne Avtalen på en misvisende måte og at slike
Rapporter vil bli distribuert i sin helhet;
(l) at innholdet i Rapport(ene), inkludert utdrag eller deler av Rapport(ene), under ingen omstendigheter skal distribueres
eller publiseres uten forutgående skriftlig samtykke fra Intertek (slik samtykke skal ikke bli urimelig tilbakeholdt) i
hvert enkelt tilfelle; og
(m) at enhver form for reklame eller promoteringsmateriale eller utsagn utarbeidet av Kunden ikke skal gi falske eller
misvisende inntrykk til tredjeparter angående Tjenestene tilbudt av Intertek.

1.DEFINISJONER
1.1 I denne Avtalen skal følgende ord og uttrykk ha betydningen foreskrevet under med mindre sammenhengen
tilsier noe annet:
(a) Avtalen betyr denne avtalen inngått mellom Intertek og Kunden;
(b) Vederlaget skal ha betydningen foreskrevet i Punkt 5.1;
(c) Konfidensiell Informasjon betyr all informasjon, i enhver form eller på enhver måte presentert, som; (a) er gjort
tilgjengelig i henhold til denne Avtalen eller under utførelse av Tjenester i henhold til denne Avtalen; og (b) (i) er gjort
tilgjengelig skriftlig, elektronisk, visuelt, muntlig eller på enhver annen måte og på tidspunktet tilgjengeliggjort er
markert, stemplet eller på annen måte identifisert som konfidensiell av den parten som har gjort informasjonen
tilgjengelig; og/eller (ii) er tilgjengeliggjort informasjon som den mottakende part med rimelighet bør forstå at er
konfidensiell.
(d) Immaterielle Rettigheter betyr copyrights, varemerker (registrerte eller uregistrerte), patenter, patentsøknader
(inkludert retten til å inngi patentsøknad), servicemerker, designrettigheter (registrerte eller uregistrerte),
bedriftshemmeligheter og andre liknende rettigheter.
(e) Rapport(ene) skal ha betydningen angitt i Punkt 2.3 under;
(f) Tjenestene betyr tjenestene angitt i ethvert relevant tilbud fra Intertek, kjøpsordre fra Kunden eller faktura fra
Intertek, og kan omfatte Interteks leveranse av Rapport;
(g) Tilbud betyr tilbudet, estimat eller pristilbud, hvis relevant, gitt fra Intertek til Kunden i tilknytning til Tjenestene.
1.2 Overskriftene i denne Avtalen har ikke betydning for tolkningen av innholdet.

4.4 Intertek misligholder ikke denne Avtalen og er ikke ansvarlig overfor Kunden for brudd på denne Avtalen hvis
og i den utstrekning bruddet er en direkte konsekvens av Kundens manglende overholdelse av sine plikter etter
dette Punkt 4. Kunden erkjenner også at virkningene Kundens manglende overholdelse av sine plikter har på
Tjenestene ikke vil påvirke Kundens plikt til å betale vederlaget i tråd med Punkt 5.

•
2.TJENESTENE
2.1 Intertek skal tilby Tjenestene til Kunden i tråd med vilkårene i denne Avtalen som er uttrykkelig inkorporert i
Tilbudet Intertek har utarbeidet og gitt til Kunden.

•

2.2 Dersom det er motsetninger mellom vilkårene i denne Avtalen og Tilbudet, skal vilkårene i denne Avtalen ha
forrang. Denne Avtalen har forrang over alle vilkår og betingelser som fremgår av Kundens kjøpsordre eller annet.
Kundens vilkår er herved avvist. Aksept av Tjenestene medfører aksept av alle vilkår og betingelser som fremgår
av denne Avtalen. Verken påbegynt utførelse eller leveranse av Tjenestene innebærer at Intertek godtar Kundens
vilkår og betingelser.

5.VEDERLAG, FAKTURA OG BETALING
5.1 Kunden skal betale Intertek vederlaget fremsatt i Tilbudet, dersom relevant, eller som ellers er tiltenkt for
utførelsen av Tjenestene (Vederlaget).

2.3 Tjenestene Intertek tilbyr under denne Avtalen og enhver form for notater, laboratoriedata, beregninger,
målinger, estimater, sertifikater og annet materiale utarbeidet av Intertek i forbindelse med utførelsen av
Tjenestene til Kunden, i tillegg til statussammendrag eller enhver annen form for kommunikasjon i noen form som
beskriver resultatet av ethvert arbeid eller tjeneste utført (Rapport(er)) skal kun være til Kundens bruk og nytte.

5.3 Kunden skal refundere alle kostnader Intertek har hatt i forbindelse med utførelsen av Tjenestene og har fullt
ansvar for frakt og fortollingsgebyrer knyttet til testprøver.

2.4 Kunden erkjenner og godtar at dersom Intertek ved å tilby tjenesten er forpliktet til å levere en Rapport til en
tredjepart, skal Intertek ha en ugjenkallelig rett til å levere slik rapport til den relevante tredjeparten. En slik
forpliktelse til å levere Rapport til en tredjepart i henhold til dette punktet, oppstår på instruksjon av Kunden,
eller hvor det (etter Interteks rimelige vurdering) er underforstått ut fra omstendighetene, handel, sedvane eller
praksis.

5.2 Vederlaget er angitt ekskludert eventuelle gjeldende skatter og avgifter. Kunden skal betale alle gjeldende
skatter og avgifter på Vederlaget slik foreskrevet i lov eller forskrift ved Interteks utstedelse av gyldig faktura,

5.4 Vederlaget representerer den totale summen Kunden skal betale for Tjenestene under denne Avtalen.
Eventuelt tilleggsarbeid utført av Intertek vil bli belastet i henhold til tid og materiale brukt på arbeidet.
5.5 Intertek skal fakturere Kunden for Vederlaget og utgifter, om relevant. Kunden skal betale fakturaen innen
tretti (30) dager etter den er mottatt av Kunden.
5.6 Dersom betaling ikke er foretatt innen frist i henhold til punkt 5.5 ovenfor, har Intertek rett å kreve lovens
forsinkelsesrente på det utestående beløp fr a forfallsdato til dagen for betaling.

•
•

2.5 Kunden godtar og anerkjenner at enhver Tjeneste utført og/eller Rapport(er) produsert av Intertek er gjort
innenfor rammen av arbeidet avtalt med Kunden i tilknytning til Tilbudet og i henhold til Kundens spesifikke
instrukser eller, i fravær av slike instrukser, i tråd med relevant sedvane, bruk eller praksis. Videre anerkjenner og
godtar Kunden at Tjenestene ikke er utformet eller ment for å adressere alle spørsmål i tilknytning til kvalitet,
sikkerhet, ytelse eller tilstand til noe produkt, materiale, tjeneste systemer eller prosesser testet, inspisert eller
sertifisert og omfanget av arbeidet ikke nødvendigvis reflekterer alle standarder som gjelder for produkter,
materialer, tjenester, systemer eller prosesser testet, inspisert eller sertifisert. Kunden forstår at Rapport(ene)
utstedt av Intertek er begrenset til og basert på fakta, informasjon, dokumenter, prøver og annet materiale som
eksisterer på tidspunktet Tjenesten er uført og kan kun benyttes for å si noe om dette.

6.IMMATERIELLE RETTIGHETER OG PERSONVERN
6.1 Alle Immaterielle Rettigheter som tilhører en part før inngåelsen av denne Avtalen, forblir hos denne parten.
Ingenting i denne Avtalen skal medføre at Immaterielle Rettigheter overføres fra en part til den andre.
6.2 Kundens (eller selskaper tilknyttet Kunden eller Kundens datterselskap) bruk av navnet “Intertek” eller noen
av Interteks varemerker eller merkenavn uavhengig av formål eller type bruk krever skriftlig forhåndssamtykke fra
Intertek. Enhver annen bruk av Interteks varemerker eller merkenavn er strengt forbudt, og Intertek forbeholder
seg retten til å terminere Avtalen umiddelbart dersom slik uautorisert bruk forekommer.
6.3 Ved utførelse av sertifiseringstjenester erkjenner og godtar Kunden at bruk av sertifiseringsmerker kan være
underlagt nasjonale og internasjonale lover og regler og en separat sertifiseringsavtale.

2.6 Kunden er ansvarlig for egne handlinger og bruk av Rapporten. Verken Intertek eller noen av Interteks
ansatte, foretredere, konsulenter, agenter eller underleverandører er ansvarlig overfor Kunden eller noen
tredjepart, for Kunden eller tredjeparter instruert eller rådgitt av Kunden sine handlinger eller unnlatelser på
bakgrunn av Rapporten.

6.4 Alle Immaterielle Rettigheter i Rapporter, dokumenter, grafer, diagrammer eller bilder, av noe slag eller
ethvert annet materiale (i ethvert medium) produsert av Intertek i forbindelse med denne Avtalen skal tilhøre
Intertek. Kunden skal ha lisens til å bruke slike Rapporter, dokumenter, grafer, diagrammer eller bilder, av noe
slag eller ethvert annet materiale så fremt slik bruk er i overenstemmelse med vilkårene i denne Avtalen.

2.7 Det faktum at Intertek påtar seg å utføre Tjenestene under denne Avtalen medfører på ingen måte at
Intertek letter, opphever eller forplikter seg til å utføre noen av Kundens plikter overfor andre eller andres
forpliktelser overfor Kunden.

6.5 Kunden samtykker til og erkjenner at Intertek beholder alle eierrettigheter i konsepter, ideer og oppfinnelser
som oppstår under utarbeidelse eller levering av en enhver Rapport (inkludert ethvert resultat fra Intertek til
Kunden) eller Tjenestene til Kunden.
•

3.INTERTEKS GARANTIER

7.KONFIDENSIALITET
7.1 Hvor en part (Mottakende Part) får tilgang til Konfidensiell Informasjon om den andre parten (Avgivende
Part) I forbindelse med denne Avtalen (uavhengig av om dette er før eller etter Avtalen trer i kraft) skal
Mottakende Part i henhold til Punkt 7.2 til 7.4:

3.1 Intertek garanterer eksklusivt til Kunden:
(a) at Intertek har rett og myndighet til å inngå denne Avtalen og vil overholde relevante lover og regler som er i kraft på
tidspunktet for inngåelsen av denne Avtalen, ved utførelse av Tjenestene;
(b) at Tjenestene skal utføres i samsvar med nivået på tilsvarende tjenester utført av andre selskaper under like
omstendigheter;
(c) at Intertek skal iverksette rimelige tiltak for å sikre at Interteks ansatte som oppholder seg på Kundens eiendom
og/eller lokaler opptrer i tråd med helse- og sikkerhetsregler og andre rimelige sikkerhetskrav gjort kjent for Intertek
av Kunden i tråd med Punkt 4.3 (f);
(d) at Rapport(er) produsert i forbindelse med Tjenestene ikke vil krenke tredjeparters juridiske rettigheter (inkludert
Immaterielle Rettigheter). Denne garantien gjelder ikke dersom krenkelsen er direkte eller indirekte forårsaket av at
Intertek bygger på informasjon, prøver eller andre liknende dokumenter Kunden (eller Kundens agenter eller andre
representanter) har gitt Intertek.

(a) holde Konfidensiell Informasjon konfidensiell, ved å benytte tilsvarende grad av forsiktighet og beskyttelse
som med egen Konfidensiell Informasjon;
(b) kun benytte Konfidensiell Informasjon for å utføre sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen;
(c) ikke gjøre Konfidensiell informasjon tilgjengelig for noen tredjepart uten skriftlig forhåndssamtykke fra
Avgivende Part.
7.2 Mottakende Part kan tilgjengeliggjøre Konfidensiell Informasjon om Avgivende Part på en “need to know”basis:
(a) til juridiske rådgivere og revisorer engasjert av vedkommende part
(b) til tilsynsmyndigheter eller andre organer som har tilsyns- eller reguleringsmyndighet overfor foretaket;
(c) til styremedlemmer, konsulenter eller ansatte hos Mottakende Part forutsatt at Mottakende Part ved hvert enkelt
tilfelle først har underrettet personen om pliktene under Punkt 7.1 og sørget for at personen er underlagt
konfidensialitetsbestemmelser som er minst like strenge som de som fremgår av dette Punkt 7; og
(d) hvor Mottakende Part er Intertek, til alle Interteks datterselskaper, tilknyttede selskaper eller underleverandører.

3.2 Ved brudd på garantien fremsatt i Punkt 3.1 (b) skal Intertek for egen regning utføre liknende Tjenester som
opprinnelig var utført som med rimelighet er påkrevd for å rette feil i Interteks utførelse.
3.3 Intertek gir ingen andre garantier, verken uttrykkelig eller implisitt. Alle andre garantier, betingelser og vilkår
som følger av lov, forskrift eller annen rett (inkludert, men ikke begrenset til, omsettelighet og egnethet til formål)
er så langt tillatt ekskludert fra denne Avtalen. Ingen ytelser, resultater, annen informasjon eller råd som er gitt av
Intertek (inkludert Interteks agenter, underleverandører, ansatte eller andre representanter) kan gi ytterligere
garantier eller utvide garantiene gitt i denne Avtalen.

7.3 Bestemmelsene i Punktene 7.1 og 7.2 gjelder ikke Konfidensiell Informasjon som:
(a) Mottakende Part allerede var i besittelse av før den ble mottatt av Avgivende Part og som ikke var underlagt
restriksjoner på bruk eller tilgjengeliggjøring;
(b) er eller blir offentlig kjent uten at dette utgjorde brudd på dette Punkt 7;
(c) er mottatt av Mottakende Part fra en tredjepart som rettmessig tilegnet seg den og som ikke er underlagt plikter som
begrenser tilgjengeliggjøringen av denne; eller
(d) er selvstendig frembrakt av Mottakende Part uten tilgang til den relevante Konfidensielle Informasjonen.

4.KUNDENS GARANTIER OG PLIKTER
4.1 Kunden påtar seg og garanterer:
(a) at Kunden har rett og myndighet til å inngå denne Avtalen og anskaffe Tjenestene;
(b) at Kunden anskaffer Tjenestene under denne Avtalen for egen regning og ikke som agent, forhandler eller i noen
annen rolle som representant, for noen annen person eller enhet;
(c) at informasjon, prøver og relaterte dokumenter Kunden (eller Kundens forhandlere eller representanter) gir til
Intertek (inkludert Interteks agenter, underleverandører og ansatte) er sanne, korrekte, komplette og ikke misvisende
på noen måte. Kunden erkjenner at Intertek er avhengig av slik informasjon og prøver (uten noen form for plikt til å
undersøke, bekrefte eller verifiserer at det er riktig eller komplette) for å utføre Tjenestene;
(d) at alle prøver fra Kunden blir sendt forhåndsbetalt og hentes eller fjernes av Kunden (for Kundens regning) innen tretti
(30) dager etter testing med mindre Kunden har sørget for alternative ordninger. Dersom slike prøver ikke er hentet
eller fjernet av Kunden forbeholder Intertek seg retten til å ødelegge prøvene for Kundens regning; og
(e) at all informasjon, alle prøver eller andre tilhørende dokumenter (inkludert, men ikke begrenset til, sertifikater og
rapporter) Kunden girt til Intertek ikke under noen omstendigheter krenker noen juridiske rettigheter (inkludert
Immaterielle Rettigheter) til noen tredjeparter.

7.4 Mottakende Part kan tilgjengeliggjøre Konfidensiell Informasjon om den Avgivende Parten så fremt og i den
utstrekning dette er pålagt i lov eller forskrift, stevning eller annen rettskjennelse, så fremt Mottakende Part
snarlig har underrettet Avgivende Part om dette skriftlig og, dersom mulig, gitt Avgivende Part mulighet til å
forhindre tilgjengeliggjøringen gjennom egnede rettslige skritt.
7.5 Hver part skal sørge for at deres ansatte, agenter og representanter (og underleverandører om det gjelder
Intertek) overholder forpliktelsene i henhold til dette Punkt 7.
7.6 Lisens til Immaterielle Rettigheter er ikke gitt i tilknytning Konfidensiell Informasjon kun som følge av at
Avgivende Part har tilgjengeliggjort Konfidensiell Informasjon
7.7 Kunden godtar at Intertek kan arkivere alt materiale som er nødvendig for å dokumentere Tjenestene som
tilbys i tidsperioden dette er påkrevd etter Interteks kvalitets- og forsikringsprosesser, eller av test- eller
sertifiseringsregler.

4.2 Dersom Tjenestene utført relaterer seg til en tredjepart, skal Kunden sørge for at enhver slik tredjepart
vedkjenner seg og er underlagt bestemmelsene i denne Avtalen og Tilbudet før og som en betingelse for at en slik
tredjepart mottar Rapport(er) eller andre fordeler av enhver Tjeneste.

8.ENDRINGER
8.1 Ingen endringer av denne Avtalen er bindende for partene med mindre disse er skriftlige og uttrykkelig
fastslår at disse skal endre Avtalen, samt er signert av en autorisert person hos hver part.

4.3 Videre samtykker Kunden til:
(a) å samarbeide med Intertek i alle forhold knyttet til Tjenestene og utnevne en leder for Tjenestene som skal være
autorisert til å gi instruksjoner til Intertek på vegne av Kunden og binde Kunden til kontrakt om nødvendig;
(b) for egen regning å sørge for at Intertek (inkludert Interteks agenter, underleverandører og ansatte) får alle prøver, all
informasjon, alt materiale eller annen dokumentasjon nødvendig og i tide for at Intertek kan utføre Tjenestene i tråd
med Avtalen. Kunden godtar at enhver prøve stilt til disposisjon for Intertek kan bli skadet eller ødelagt ved testing
som følge av den nødvendige testprosessen og påtar seg ansvar for å holde Intertek skadesløs fra alle typer ansvar for
slike endringer, skader eller ødeleggelser;
(c) å ha ansvar for å levere prøver/utstyr som skal testes sammen, der det er hensiktsmessig, med spesifiserte
tilleggselementer eller -utstyr, inkludert men ikke begrenset til tilkoblingsdeler, sikringsledd osv.
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9.FORCE MAJEURE
9.1 Ingen part er ansvarlig overfor den andre parten for forsinkelser eller manglende overholdelse av forpliktelser
under denne Avtalen i den utstrekning dette skyldes:
(a) krig (erklært eller ikke), borgerkrig, opptøyer, revolusjon, terrorhandlinger, militære handlinger, sabotasje og/eller
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pirater;
(b) naturkatastrofer slik som kraftige stormer, jordskjelv, tidevann, flom og/eller lyn; eksplosjoner eller brann;
(c) streik eller arbeidskonflikter som ikke gjelder en eller flere ansatte hos den berørte parten eller hos den berørte
partens leverandører eller agenter; eller
(d) feil/havari hos allmennyttige selskap, såsom leverandører av telekommunikasjon, internet, gass og elektrisitet.
9.2 Der den berørte parten er Intertek og forsinkelsen eller manglende overholdelse av forpliktelser skyldes
underleverandøren vil det regnes som en Force Majeure Hendelse (definert under) også dersom Interteks
underleverandører er berørt av noen av hendelsene beskrevet over.
9.3 Dersom en parts ytelse er berørt av en hendelse beskrevet i Punkt 9.1 (en Force Majeure Hendelse) skal den
berørte parten:
(a) umiddelbart varsle den andre parten skriftlig om Force Majeure Hendelsen og årsaken til og den antatte varigheten av
forsinkelser eller manglende oppfyllelse av plikter som følge av denne;
(b) iverksette alle rimelige tiltak for å unngå eller avdempe konsekvensene av Force Majeure Hendelsen og gjenoppta
eller fortsette utførelsen av sine påvirkede forpliktelser så snart som mulig; og
(c) fortsette å levere Tjenestene som ikke er påvirket av Force Majeure Hendelsen.
9.4 Dersom Force Majeure Hendelsen vedvarer i lenger tid enn seksti (60) dager etter den startet, kan hver part
terminere denne Avtalen med ti (10) dagers skriftlig varsel til den andre parten.
•
10.ANSVARSBEGRENSNINGER
10.1 Interteks maksimale samlede kontrakts- eller annet erstatningsansvar (inkludert uaktsomhet og brudd på
lovpålagte plikter) eller annet ansvar for brudd på denne Avtalen eller andre forhold som oppstår i forbindelse
med Tjenestene tilbudt i tråd med denne Avtalen skal ikke overstige Vederlaget Kunden skal betale til Intertek
under denne Avtalen.
10.2 Ingen av partene skal ha noen form for ansvar (inkludert for uaktsomhet eller brudd på lovpålagte plikter)
overfor den andre for:
(a) tapt fortjeneste:
(b) tap av salg eller forretning;
(c) tap av muligheter (inkludert avtaler med tredjeparter)
(d) tap av eller skade på goodwill eller rykte;
(e) tap av forventede besparelser;
(f) kostnader eller utgifter i forbindelse med tilbakekalling av produkt;
(g) tap av bruk eller utilgjengeliggjøring av software, data eller informasjon; eller
(h) ethvert indirekte tap, tap som skyldes følgeskade, bestraffende eller spesielle tap (selv om informert om muligheten
for slikt tap).

Ikke partner- eller agentforhold
16.2 Ingenting i denne Avtalen og ingen handling foretatt av noen av partene under denne Avtalen skal innebære
at partene har inngått i et partnerskap, en sammenslutning, joint venture eller en annen form for samarbeidende
enhet eller gjøre noen av partene til partner, agent eller juridisk representant eller stedfortreder for den andre
parten.
Avkall
16.3 Med forbehold om Punkt 10.3 over, skal en av partenes unnlatelse av å kreve overholdelse av bestemmelser
i denne Avtalen eller å utøve sine rettigheter eller berettigede krav ikke bli ansett som avkall på retten til å gjøre
det senere, og skal ikke medføre at forpliktelser etter denne Avtalen blir redusert eller mindre omfattende. Avkall
på retten til å gjøre et mislighold gjeldende skal ikke medføre avkall på å gjøre etterfølgende mislighold gjeldende.
16.4 Ingen avkall på rettigheter eller krav etter denne Avtalen skal gjelde med mindre avkallet er uttrykkelig
angitt som et avkall og kommunisert til den andre parten skriftlig.
Hele Avtalen
16.5 Denne Avtalen og Tilbudet omfatter hele avtalen mellom partene om ytelsene regulert av denne Avtalen, og
erstatter alle tidligere avtaler, ordninger og forståelser mellom partene om disse ytelsene. Ingen kjøpsordre,
erklæring eller andre liknende dokumenter vil komme i tillegg til eller endre vilkårene i denne Avtalen.
16.6 Hver part bekrefter at Inngåelsen av denne avtalen ikke avhenger av representasjon, garanti, sikkerhet eller
annen forsikring (unntatt slik som følger av denne Avtalen) avgitt av eller på vegne av noen annen part før aksept
eller signatur av denne Avtalen. Hver part fraskriver seg alle rettigheter eller krav som ellers gjelder i relasjon til
slik representasjon, garanti, sikkerhet eller annen forsikring.
Tredjeparters rettigheter
16.7 En person som ikke er part i denne Avtalen, har ingen rett til å håndheve noen av vilkårene i denne Avtalen.
Ytterligere forpliktelser
16.8 Hver part skal, på enhver annen parts forespørsel og dennes kostnad, utarbeide og levere utstyr og
dokumenter og foreta ethvert annet steg som fremstår rimelig ut fra hvert tilfelle for å utføre sine forpliktelser i
henhold til denne Avtalen fullt ut.

10.3 Ethvert krav Kunden har mot Intertek må fremsettes innen nitti (90) dager etter Kunden ble kjent med
omstendighetene som begrunner et slikt krav. Dersom kravet ikke er fremsatt innen nitti (90) dager medfører
dette at Kunden ikke kan fremsette eller ugjenkallelig har fraskrevet seg retten til å gjøre kravet gjeldende
indirekte, direkte, basert på lov eller kontrakt eller ellers i forbindelse med Tjenestene tilbudt i under denne
Avtalen.
•
11.ERSTATNING
11.1 Kunden skal holde skadesløs eller erstatte Intertek, Interteks konsulenter, ansatte, agenter, representanter,
kontraktsparter eller underleverandører for, fra og mot ethvert og alle krav, søksmål, ansvar (inkludert kostnader
til rettsak og advokatutgifter) som oppstår direkte eller indirekte i forbindelse med:
(a) ethvert krav eller søksmål fra en statlig myndighet eller andre for faktiske eller påståtte brudd på Kundens plikter til å
overholde lover, forskrifter, regler, bestemmelser eller påbud/forbud fra statlig myndighet eller rettsmyndighet;
(b) krav eller søksmål for personskader, tap eller skade på eiendom, økonomisk tap og tap eller skade på Immaterielle
Rettigheter pådratt av eller som oppstår i forbindelse med enhver person eller enhet som opptrer i forbindelse med
eller er relatert til Kundens produkter eller utstyr og Tjenestene Intertek, Interteks konsulenter, ansatte, agenter,
representanter, kontraktsmedparter eller underleverandører tilbyr i denne forbindelse.
(c) Kundens brudd eller påståtte brudd på noen av sine forpliktelser i henhold til Punkt 4 over;
(d) ethvert krav fremsatt av tredjepart for tap, skade eller utgifter av enhver form som oppstår i forbindelse med
utførelsen, påstått utførelse eller manglende utførelse av Tjenestene i den grad summen av slike krav knyttet til en
hvilken som helst Tjeneste overstiger ansvarsbegrensningen som fremgår av Punkt 10 over;
(e) ethvert krav eller søksmål som oppstår som et resultat av uriktig eller uautorisert bruk av enhver Rapport utstedt av
Intertek og alle Immaterielle Rettigheter som tilhører Intertek (inkludert varemerker) i henhold til denne Avtalen; og
(f) ethvert krav som oppstår som følge av at tredjeparter bruker eller baserer seg på Rapport(er) eller enhver rapport,
analyse eller konklusjon foretatt av Kunden (eller enhver tredjepart som har mottatt Rapport(er)) fra Kunden) basert
på Rapport(er).
11.2 Forpliktelsene fremsatt i dette Punkt 11 blir ikke påvirket av at Avtalen utløper eller termineres.
•
12.FORSIKRING
12.1 Hver part er ansvarlig for å ha og betale selskapets forsikring som inkluderer, uten begrensinger, forsikring
for yrkesansvar, arbeidsgiveransvar, motorkjøretøy og eiendom.
12.2 Intertek fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar overfor Kunden som forsikrer eller garantist.
12.3 Kunden erkjenner og er klar over at Interteks forsikring for arbeidsgiveransvar ikke dekker ansatte hos
Kunden eller noen annen tredjepart som er involvert i Tjenestene tilbudt. Dersom Tjenestene skal utføres på
eiendommer eller i lokaler eid av Kunden eller tredjeparter dekker ikke Interteks ansvarsforsikring ikke-ansatte
hos Intertek.
•
13.VARIGHET OG TERMINERING
13.1 Denne Avtalen trer i kraft på den første dagen Tjenestene er påbegynt og skal løpe til Tjenestene er levert
med mindre den er terminert tidligere i tråd med dette Punkt 13.
13.2 Denne Avtalen kan termineres av:
(a) en av partene dersom den andre parten vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen i mer enn
tretti (30) dager etter at den andre parten har sendt skriftlig varsel gjennom registrert postsending eller bud der den
misligholdende parten er bedt om å rette opp slikt brudd.
(b) Intertek ved skriftlig varsel til Kunden dersom Kunden ikke betaler faktura ved forfall og/eller ved videre forespørsel
om betaling.
(c) en av partene ved skriftlig varsel til den andre parten dersom den andre parten frivillig inngår avtale med sine
kreditorer, eller blir underlagt konkursbehandling, eller går konkurs, likvideres, eller en bobestyrer tar besittelse av
eller en mottaker er utnevnt til noen av Kundens eiendom eller midler eller den andre parten ellers stanser, eller truer
med å stanse, for å kunne opprettholde bedriften.
13.3 Ved terminering av denne Avtalen uansett grunn og uten betydning for noen andre rettigheter eller krav
partene eventuelt har, skal Kunden betale Intertek for alle Tjenester utført frem til datoen for terminering. Denne
plikten består uavhengig av om Avtalen termineres eller utløper.
13.4 Terminering eller utløp av denne Avtalen skal ikke påvirke partenes rettigheter eller plikter som har oppstått
før terminering eller utløp. Det skal heller ikke påvirke bestemmelser som uttrykkelig eller implisitt skal oppstå
eller bestå etter slik terminering eller utløp.
•
14.DELEGERING OG UNDERLEVERANDØRER
14.1 Intertek forbeholder seg retten til å delegere utførelsen av sine plikter og utførelse av Tjenestene under
denne Avtalen til en eller flere av sine tilhørende selskaper og/eller underleverandører dersom nødvendig.
Intertek kan også overføre denne Avtalen til et annet selskap innad i Intertek-gruppen.
15.LOVVALG OG TVISTELØSNING
15.1 Dette tilbudet, og ethvert arbeid utført i henhold til dette tilbudet, er underlagt norsk rett. Ethvert søksmål
fremmet under denne Avtalen skal avgjøres av norske domstoler.]
16.DIVERSE
Enkelte bestemmelser
16.1 Hvis noen av bestemmelsene i denne Avtalen er eller blir ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndheves, skal
slike bestemmelser ikke gjelde og resterende bestemmelser skal bestå og gjelde i full kraft som om Avtalen var
utarbeidet uten den ugyldige, ulovlige eller ikke-håndhevbare bestemmelsen. Dersom den ugyldige, ulovlige eller
ikke-håndhevbare bestemmelsen er så fundamental at den forhindrer formålet med denne Avtalen, skal Intertek
og Kunden umiddelbart inngå forhandlinger i god tro for å bli enige om en alternativ løsning.
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