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CONDITIONS OF SALE 
(Norway) 

SALGSBETINGELSER 
(Norge) 

 
1. General      1. Generelt 
1.1 "Videojet" refers to Videojet Technologies Norway registered in Norway with 

company number 916118430, the "Buyer" refers to the person, firm or 
company who purchases the Goods from Videojet, "Goods" means the 
goods (or any part of them) and any incidental services that are as described 
in an Order and "Order" means an order for Goods on Videojet's purchase 
order form.  

1.1 Med "Videojet" menes Videojet Technologies Norge, registrert i Norge med  
organisasjonsnummer 916118430. "Kjøper" betyr den personen, firmaet 
eller selskapet som kjøper Varene fra Videojet. "Varer" betyr varene (eller 
enhver del av dem) og eventuelle tilleggstjenester som er beskrevet i en 
Bestilling. "Bestilling" betyr en bestilling av Varer på Videojets 
bestillingsskjema. 

1.2 On the Videojet's acceptance of a Buyer's purchase order a contract pursuant 
to these Conditions of Sale shall come into existence.  Any quotation given 
by Videojet shall not constitute an offer capable of acceptance, and is only 
valid for a period of twenty (20) business days from its date of issue. 

 

1.2 Ved Videojets godkjennelse av en Kjøpers bestilling,  anses bindende avtale 
inngåtti henhold til disse Salgsbetingelsene. Pristilbud fra Videojet utgjør ikke 
et tilbud som kan aksepteres, og er bare gyldig i en periode på tyve (20) 
virkedager fra utstedelsesdatoen. 

2. Billing & Payment 2.   Fakturering og Betaling 
2.1 The price of the Goods shall be the price set out in the Order or, if no price is 

quoted, the purchase price of the Goods shall be the purchase price in effect 
on the date of shipment notwithstanding any price specified in the Buyer's 
order documents. Quoted purchase prices are subject to revision by Videojet 
in the event of any errors and omissions. 

2.1 Prisen på Varene skal være prisen som er angitt i Bestillingen. Hvis ingen 
pris er oppgitt, skal kjøpesummen på Varene være kjøpesummen som 
gjelder på forsendelsesdatoen, til tross for prisen som er spesifisert i Kjøpers 
bestillingsdokumenter. Oppgitte kjøpspriser kan revideres av Videojet i tilfelle 
feil og mangler. 

2.2 The price of the Goods excludes the costs and charges of packaging, 
insurance and transport of the Goods, which shall be invoiced to the Buyer (if 
applicable).  

2.2 Prisen på Varene inkluderer ikke kostnader og avgifter tilknyttet forpakning, 
forsikring og frakt av varene, som skal faktureres Kjøperen (hvis aktuelt).  

2.3 All amounts payable by the Buyer under these Conditions of Sale are 
exclusive of amounts in respect of value added tax chargeable from time to 
time (“VAT”). Where any taxable supply for VAT purposes is made under 
these Conditions of Sale by Videojet to the Buyer, the Buyer shall, on receipt 
of a valid VAT invoice from Videojet, pay to Videojet such additional amounts 
in respect of VAT as are chargeable on the supply of the Goods at the same 
time as payment is due for the supply of the Goods.  

2.3 Alle beløp som skal betales av Kjøperen, i henhold til disse 
Salgsbetingelsene, er eksklusive merverdiavgift som fra tid til annen belastes 
(«MVA»). Når skattepliktig levering for merverdiavgiftsformål gjøres i henhold 
til disse Salgsbetingelsene fra Videojet til Kjøper, skal Kjøperen, etter mottak 
av en gyldig momsfaktura fra Videojet, betale Videojet merverdiavgift, som 
belastes ved levering av Varene samtidig med betalingsforfall. 

 
2.4 Any increase in costs or expenses arising from any act or omission or any 

special requirements of the Buyer or any modifications made at the Buyer’s 
request may at Videojet's option be charged to the Buyer.  

2.4 Enhver tilleggskostnad eller -utgift som følge av handlinger eller unnlatelser, 
tilleggskravfra Kjøperen eller endringer gjort på Kjøpers forespørsel, kan etter 
Videojets valg belastes Kjøperen.  

2.5 Videojet may invoice the Buyer for the Goods on or at any time after the 
completion of delivery.  

2.5 Videojet kan fakturere Kjøperen for Varene på leveringsdagen, eller når som 
helst etter fullført levering.  

2.6 The Buyer will pay all invoices within thirty (30) days of invoice date. Unless 
otherwise agreed in writing by Videojet, the Buyer will pay 50% of the 
purchase price upon issuing an Order and Videojet will invoice 40% upon 
shipment and the remaining 10% upon installation or if no installation is 
required, upon delivery. If the installation and connected acceptance of Buyer 
does not take place within thirty (30) days after delivery for reasons other than 
Videojet’s fault, the installation and acceptance shall be deemed completed 
and passed. If the Buyer fails to make a payment due to Videojet by the due 
date, then, without limiting any other remedies available to Videojet, the 
Buyer shall pay interest on any overdue amount in accordance with the terms 
of the Norwegian Late Payment Interest Act (17.12.1976 nr. 100). Such 
interest shall accrue on a daily basis from the due date until actual payment 
of the overdue amount, whether before or after judgment.  

2.6 Kjøper betaler alle fakturaer innen 30 dager etter fakturadato. Med mindre 
annet er avtalt skriftlig av Videojet, betaler Kjøperen 50 % av kjøpesummen 
ved utstedelse av en Bestilling, og Videojet fakturerer 40 % ved forsendelse 
og de resterende 10 % ved installasjon, eller hvis ingen installasjon er 
nødvendig, ved levering. Hvis installasjon og tilkoblet aksept av Kjøper ikke 
finner sted innen tretti (30) dager etter levering av andre grunner enn 
Videojets feil, skal installasjonen og aksept anses som fullført og bestått. Hvis 
Kjøperen unnlater betaling til Videojet innen forfallsdatoen, skal Kjøperen, 
uten å begrense andre tiltak som er tilgjengelige for Videojet, betale renter 
på forfalt beløp i samsvar med vilkårene i Lov 17.12.1976 nr. 100 om renter 
ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven). Slike renter skal påløpe 
daglig fra forfallsdato til faktisk betaling av forfalt beløp finner sted, enten før 
eller etter dom. 

2.7 All amounts due herein shall be paid in full without any set-off, counterclaim, 
deduction or withholding (other than any deduction or withholding of tax as 
required by law). 

2.7 Alle skyldige beløp heri skal betales i sin helhet uten motregning, motkrav, 
fradrag eller tilbakeholdelse (unntatt noe fradrag eller tilbakeholdelse av skatt 
som følger av lov. 

2.8 Videojet exerts a general lien in respect of all sums due from the Buyer upon 
all Goods supplied to such Buyer or upon which work has been done on the 
Buyer's behalf and, upon fourteen (14) days written notice to the Buyer, may 
sell such Goods and apply the proceeds towards the satisfaction of the 
overdue sums owed to Videojet. 

2.8 Videojet utøver en generell panterett på Kjøperens utestående gjeld i 
forbindelse med Varer levert til Kjøper eller som det er utført arbeid for på 
Kjøpers vegne, og med fjorten (14) dagers skriftlig varsel til Kjøperen, kan de 
selge slike Varer og bruke tiltak for å veie opp for forfalte beløp til Videojet. 

 
2.9 Pricing is subject to change only by Videojet upon any change in information 

and/or requirements during the course of an Order. Otherwise all pricing is 
firm. Videojet does not represent that its prices will be the lowest charged to 
any other customer or comparable to prices offered by any third party. 

 

2.9 Priser kan kun endres av Videojet ved eventuelle endringer i informasjon 
og/eller krav i løpet av en bestilling. Ellers er alle priser faste. Videojet 
representerer ikke at prisene vil være de laveste belastet til noen annen 
kunde eller sammenlignbar med priser som tilbys av noen tredjepart. 

3. Changes 3. Endringer 
Orders may be amended by either party by written change order signed by 
the authorised representatives of both parties setting forth the particular 
changes and effect of such changes on price and/or time of delivery. Videojet 
reserves the right to charge the Buyer additional fees for changes in drawings 
and/or designs required after Goods installation and/or set-up resulting from: 
(1) incorrect tolerances furnished by the Buyer; (2) deviations from 
specifications submitted by the Buyer; and (3) causes beyond Videojet's 
control, including, but not limited to, misaligned, maladjusted, or 
malfunctioning existing tie-in equipment, inadequate support systems, 
improper installation, modification and damage. Videojet reserves the right to 
terminate any order without further obligation if it determines it is not 
commercially practicable to meet the required specifications. 

Bestillinger kan endres av begge parter ved skriftlig endringsordre signert av 
de autoriserte representantene for begge parter, som angir de  konkrete 
endringene og effekten av slike endringer på pris og / eller leveringstidspunkt. 
Videojet forbeholder seg retten til å belaste Kjøperen ekstra avgifter for 
endringer i tegninger og / eller design som kreves etter Varinstallasjon og / 
eller oppsett som følge av: (1) feil toleranser gitt av Kjøperen; (2) avvik fra 
spesifikasjoner gitt av Kjøper; og (3) årsaker utenfor Videojets kontroll, 
inkludert, men ikke begrenset til, feiljustert eller feilaktig eksisterende 
tilkoblingsutstyr, utilstrekkelige støttesystemer, feil installasjon, modifikasjon 
og skade. Videojet forbeholder seg retten til å avslutte enhver bestilling uten 
videre forpliktelser, dersom det ikke er kommersielt utførbart å møte 
spesifikasjonskravene. 

 
4. Delivery 4. Levering 
4.1 Videojet will ensure that: 4.1 Videojet vil sørge for at:  

4.1.1 each delivery of the Goods is accompanied by a delivery note that 
shows the date of the Order, the contract number, the type and 
quantity of the Goods (including the code number of the Goods, where 
applicable), special storage instructions (if any) and, if the Goods are 
being delivered by instalments, the outstanding balance of Goods 
remaining to be delivered; and 

4.1.1 levering av Varene ledsages av en leveringsbekreftelse, som viser 
datoen for Bestillingen, ordrenummeret, varetype og mengde (inkludert 
Varenes kodenummer, der det er aktuelt), spesielle 
lagringsinstruksjoner (hvis noen) og hvis Varene leveres på avbetaling, 
den gjenstående utestående saldoen på Varene som skal leveres; og 

4.1.2 if Videojet requires the Buyer to return any packaging materials to 
Videojet, that fact is clearly stated on the delivery note. Videojet shall 
make any such packaging materials available for collection at such 
times as Videojet shall reasonably request. Returns of packaging 
materials shall be at Videojet’s expense.  

4.1.2 Hvis Videojet krever at Kjøperen returnerer emballasjematerialet til 
Videojet, skal dette tydelig fremgå av følgeseddelen. Videojet skal gjøre 
alt emballasjematerialet tilgjengelig for innsamling på tidspunkter 
Videojet med rimelighet ber om. Retur av emballasjematerialet skal skje 
for Videojets regning. 

4.2 Videojet shall deliver all Goods EXW (Incoterms 2020) or such other location 
as may be explicitly agreed upon by the parties.  

4.2 Videojet skal levere alle varer EXW (Incoterms 2020) eller et annet sted som 
uttrykkelig kan avtales av partene. 
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4.3 The Buyer will bear any special expenses, including special handling, 
packaging and additional freight charges, if it furnishes special transportation 
instructions. 

4.3 Dersom Kjøperen har spesielle transportinstruksjoner, vil Kjøperen belastes 
eventuelle tilleggsutgifter i forbindelse med dette, herunder utgifter til særskilt 
håndtering, emballasje og ekstra fraktkostnader. 

4.4 Any delivery date given by Videojet is an estimate only and the time of 
delivery is not of the essence.  Videojet shall not be liable for any delay in 
delivery of the Goods that is caused by a Force Majeure event or the Buyer’s 
failure to provide Videojet with adequate delivery instructions or any other 
instructions that are relevant to the supply of the Goods. 

4.4 Enhver leveringsdato gitt av Videojet er bare et estimat, og 
leveringstidspunktet er ikke avgjørende. Videojet er ikke ansvarlig for 
forsinkelser i levering av Varene som er forårsaket av en Force Majeure-
hendelse eller Kjøpers unnlatelse av å gi Videojet tilstrekkelige 
leveringsinstruksjoner eller andre instruksjoner som er relevante for levering 
av Varene. 

4.5 If Videojet fails to deliver the Goods, its liability shall be limited to the costs 
and expenses incurred by the Buyer in obtaining replacement goods of 
similar description and quality in the cheapest market available, less the price 
of the Goods. Videojet shall have no liability for any failure to deliver the 
Goods to the extent that such failure is caused by a Force Majeure Event or 
the Buyer's failure to provide Videojet with adequate delivery instructions for 
the Goods or any relevant instruction related to the supply of the Goods. 

4.5 Hvis Videojet ikke leverer Varene, skal dets ansvar være begrenset til 
kostnadene og utgiftene som Kjøperen har for å skaffe erstatningsvarer med 
lignende egenskaper og kvalitet i det billigste tilgjengelige markedet, minus 
prisen på Varene. Videojet er ikke ansvarlig for manglende levering av 
Varene i den grad dette skyldes en Force Majeure-hendelse eller at Kjøpers 
ikke gir Videojet tilstrekkelige leveringsinstruksjoner for Varene eller annen 
relevant instruksjon relatert til levering av Varene. 

4.6 If the Buyer fails to accept delivery of the Goods within three business days 
of Videojet notifying the Buyer that the Goods are ready, then except where 
such failure or delay is caused by a Force Majeure event or by Videojet’s 
failure to comply with its obligations in respect of the Goods: (i) delivery of the 
Goods shall be deemed to have been completed at 9.00 AM on the third 
business day following the day on which Videojet notified the Buyer that the 
Goods were ready; and (ii) Videojet shall store the Goods until delivery takes 
place, and charge the Buyer for all related costs and expenses (including 
insurance). 

4.6 Hvis Kjøperen ikke aksepterer levering av Varene innen tre virkedager etter 
at Videojet varslet Kjøperen om at Varene er klare, unntatt der slik svikt eller 
forsinkelse er forårsaket av en Force Majeure-hendelse eller av Videojets 
manglende overholdelse av forpliktelsene i forhold til Varene: (i) skal levering 
av Varene anses å være fullført klokken 9.00 den tredje virkedagen etter 
dagen Videojet varslet Kjøperen om at Varene var klare; og (ii) Videojet skal 
lagre Varene til levering skjer, og belaste Kjøperen for alle relaterte kostnader 
og utgifter (inkludert forsikring). 

 
4.7 If ten (10) business days after Videojet notified the Buyer that the Goods were 

ready for delivery the Buyer has not accepted delivery of them, Videojet may 
resell or otherwise dispose of part or all of the Goods and, after deducting 
reasonable storage and selling costs, account to the Buyer for any excess 
over the price of the Goods or charge the Buyer for any shortfall below the 
price of the Goods.   

4.7 Hvis Kjøperen ikke aksepterer levering av Varene innen ti (10) virkedager 
etter at Videojet varslet Kjøperen om at Varene var klare for levering, kan 
Videojet videreselge eller på annen måte avhende en del av eller hele Varen. 
Etter å ha trukket fra rimelige lagrings- og salgskostnader, belastes Kjøperen 
for eventuelt overskudd over Varens pris eller, hvis aktuelt, belastes Kjøperen 
for differansen under Varens pris. 

4.8 Videojet may deliver the Goods by instalments, which shall be invoiced and 
paid for separately. Any delay in delivery or defect in an instalment shall not 
entitle the Buyer to cancel any other instalment. 

4.8 Videojet kan levere Varene gjennom delleveranser, som skal faktureres og 
betales separat. Enhver forsinkelse i levering eller manglende avbetaling 
berettiger ikke Kjøperen til å kansellere resterende delleveranser 

4.9 Orders for Goods to be exported are subject to Videojet's ability to obtain 
export licences and other necessary papers within a reasonable period. The 
Buyer will be responsible for and will furnish all  necessary documentation 
and Customs declarations and will accept and bear all responsibility for 
penalties resulting from errors or omissions thereon. It will not re-export the 
Goods or any products or items which incorporate the Goods if such re-export 
violates any applicable laws. The Buyer will be responsible for any extra 
charges such as export duties, licences, fees and the like. 

4.9 Bestillinger for Varer som skal eksporteres er  betinget avVideojets evne til å 
skaffe eksportlisenser og andre nødvendige papirer innen en rimelig periode. 
Kjøperen vil være ansvarlig for og levere alle  nødvendige dokumenterog 
Tollerklæringer og vil akseptere å ta alt ansvar for sanksjoner som følge av 
feil eller mangler. Det vil ikke eksporteres Varer på nytt, eller noen produkter 
eller gjenstander som inneholder Varene, hvis slik gjeneksport bryter med 
gjeldende lover. Kjøperen er ansvarlig for eventuelle ekstrakostnader som 
eksportavgifter, lisenser, avgifter og lignende. 

4.10 The risk in the Goods shall pass to the Buyer on completion of delivery. The 
Goods shall be accepted latest within thirty (30) days after delivery (if an 
installation is agreed). If the acceptance has not been completed by that day 
for reasons not solely caused by Videojet, the acceptance shall be deemed 
as given. 

4.10 Risikoen for Varene går over på Kjøperen etter levering er fullført i henhold 
til disse Salgsbetingelser. Varene skal aksepteres senest innen tretti (30) 
dager etter levering (hvis en installasjon er avtalt). Hvis aksepten ikke er 
fullført innen den dagen av grunner som ikke utelukkende er forårsaket av 
Videojet, skal aksepten anses som gitt. 

4.11 Title to the Goods shall not pass to the Buyer until Videojet's receipt of 
payment in full (in cash or cleared funds) for the Goods and any other goods 
that Videojet has supplied to the Buyer in respect of which payment has 
become due, in which case title to the Goods shall pass at the time of 
payment of all such sums. 

4.11 Eiendomsretten til Varene overføres til Kjøperen ved Videojets mottakelse av 
full betaling (i kontanter eller godkjente midler). I tilfelle av at Videojet har 
levert andre tilleggsvarer, overføres eiendomsretten til Varene til Kjøperen 
ved full betaling av alle leverte varer.  

 
4.12 Until title to the Goods has passed to the Buyer, the Buyer shall: 4.12 Inntil eiendomsretten til Varene er overført til Kjøperen, skal Kjøperen: 

4.13.1 store the Goods separately from all other goods held by the Buyer so 
that they remain readily identifiable as Videojet’s property; 

4.13.1 lagre Varene atskilt fra alle andre Varer som Kjøperen har, slik at de 
forblir lett identifiserbare som Videojets eiendom; 

4.13.2 not remove, deface or obscure any identifying mark or packaging on 
or relating to the Goods; 

4.13.2 ikke fjerne, ødelegge eller tilsløre noe identifiserende merke eller 
emballasje på eller relatert til Varene; 

4.13.3 maintain the Goods in satisfactory condition and keep them insured 
against all risks for their full price on Videojet's behalf from the date of 
delivery; and 

4.13.3 vedlikeholdeVarene i tilfredsstillende stand og holde dem sikret mot alle 
risikoer for opprettholdt pris på Videojets vegne fra leveringsdatoen; og 

 
4.13.4 notify Videojet immediately if it becomes subject to any of the events 

listed in 16.1.3 to 16.1.5 of these Conditions of Sale; and 
4.13.4 varsle Videojet umiddelbart hvis det blir underlagt noen av hendelsene 

oppført i 16.1.3 til 16.1.5 i disse Salgsbetingelsene; og 
4.13.5 give Videojet such information relating to the Goods as Videojet may 

require from time to time. 
4.13.5 gi Videojet informasjon relatert til Varene, som Videojet kan kreve til 

enhver tid. 
4.13 If before title to the Goods passes to the Buyer the Buyer becomes subject to 

any of the events listed in 16.1.3 to 16.1.5 of these Conditions of Sale, then, 
without limiting any other right or remedy Videojet may have: 

4.13 Hvis Kjøperen blir underlagt noen av hendelsene som er oppført i 16.1.3 til 
16.1.5 i disse Salgsbetingelsene før eiendomsretten til Varene overføres til 
Kjøperen, skal Videojet ha rett til, uten å begrense noen annen rett eller et 
rettsmiddel: 

4.14.1 the Buyer’s right to use the Goods in the ordinary course of its 
business ceases immediately; and 

4.14.1 At Kjøperens rett til å bruke Varene i den ordinære virksomheten 
opphører umiddelbart; og 

4.14.2 may at any time require Buyer to deliver all Goods in his possession. 4.14.2 når som helst kunne kreve at Kjøperen leverer ut alle Varer i sin 
besittelse. 
 

5. Installation and Maintenance 5. Installasjon og Vedlikehold 
Unless otherwise agreed upon by Videojet in writing, the Buyer assumes 
responsibility for installation of Goods. The Buyer may purchase Videojet’s  
installation, on-site technical support, and training services at Videojet's then-
prevailing rates subject to the terms of Videojet’s Service Agreement. If 
Videojet provides installation services pursuant to this clause 5, the Buyer 
shall be responsible for all additional charges/fees related to delays due to its 
failure to comply with its defined portion of the installation plan as provided 
by Videojet (e.g., not providing agreed upon access to the production 
packaging line or not complying with the pre-installation checklist). Installation 
services provided by Videojet will not include mechanical, electrical, 
pneumatic, water or ventilating tie-ins to existing systems. 

Med mindre annet er avtalt skriftlig med Videojet, påtar Kjøperen seg 
ansvaret for installasjon av Varer. Kjøperen kan kjøpe Videojets installasjon, 
teknisk support på stedet og opplæringstjenester til Videojets da gjeldende 
priser underlagt vilkårene i Videojets Serviceavtale. Hvis Videojet leverer 
installasjonstjenester i henhold til punkt 5, er Kjøperen ansvarlig for alle 
tilleggsgebyrer / gebyrer knyttet til forsinkelser på grunn av manglende 
overholdelse av den definerte delen av installasjonsplanen angitt av Videojet 
(f.eks. ikke å gi avtalt tilgang til produksjonsemballasjelinjen eller ikke 
overholde sjekklisten for installasjon). Installasjonstjenester levert av 
Videojet inkluderer ikke mekaniske, elektriske, pneumatiske, vann eller 
ventilerende tilknytninger til eksisterende systemer. 

 
6. Warranty 6. Garanti 
6.1 Videojet warrants the Goods strictly as provided for in its Warranty Policy.  6.1 Videojet garanterer at Varene er i samsvar med Garanti-policyen. 
6.2 Certain printing applications may be regulated by applicable laws, such as 

applications where ink may come into contact with medical devices, 
pharmaceuticals, cosmetics, food or other substances intended for 

6.2 Enkelte printing-applikasjoner kan være regulert av gjeldende lover, for 
eksempel applikasjoner der blekk kan komme i kontakt med medisinsk utstyr, 
legemidler, kosmetikk, mat eller andre stoffer som er beregnet til 
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consumption, or veterinary health products. It is the Buyer's obligation to 
comply with and to ensure that the performance of the terms of these 
Conditions of Sale comply with all applicable laws and regulations. Videojet 
shall not be responsible for any compliance with any laws applicable to the 
Buyer.  The Buyer shall indemnify Videojet for any losses it suffers as a result 
of the Buyer's non-compliance under this clause 6.2. 
 

konsumering, eller veterinære helseprodukter. Det er Kjøperens forpliktelse 
å overholde og sørge for oppfyllelsen av vilkårene i disse Salgsbetingelsene 
er i samsvar med alle gjeldende lover og regler. Videojet er ikke ansvarlig for 
overholdelse av lover som gjelder Kjøperen. Kjøperen skal erstatte Videojet 
for eventuelle tap som følge av Kjøpers manglende overholdelse i henhold til 
paragraf 6.1. 

7. Software Licence and Updates 7. Programvarelisens og oppdateringer 
7.1 Videojet grants the Buyer a non-transferable, non-sublicenceable, non-

exclusive, licence to use software contained or embedded in the Goods 
("Software") as necessary to operate the Goods in compliance with the 
accompanying documentation. All other rights, title and interest in the 
Software shall remain the exclusive property of Videojet or its licensors. The 
Buyer may not: 

7.1 Videojet gir Kjøperen en ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar, ikke-
eksklusiv, lisens til å bruke programvare som er i eller er innebygd i Varene 
("Programvare") som trengs for å drive Varene i samsvar med den 
medfølgende dokumentasjonen. Alle andre rettigheter, titler og interesser i 
Programvaren forblir Videojets eller dets lisensgivere. Kjøperen kan ikke: 

 
7.1.1 reproduce the Software, or any component thereof or any 

documentation related thereto; or 
 

7.1.1 reprodusere Programvaren, eller en hvilken som helst komponent 
tilknyttet Programvaren eller annen dokumentasjon relatert til 
Programvaren; eller 

7.1.2 decompile, disassemble, compile or reverse engineer the Software, or 
otherwise attempt to gain access to the source code except to the 
extent that such restriction is prohibited by law and then the Buyer 
shall provide Videojet with prompt written notice prior to any such 
action.  

7.1.2 dekompilere, demontere, kompilere eller omforme Programvaren, eller 
på annen måte forsøke å få tilgang til kildekoden, bortsett fra i den grad 
slike begrensninger er forbudt ved lov. Kjøperen skal gi Videojet et hurtig 
skriftlig varsel før en slik handling. 

 
7.2 The Buyer shall not use, duplicate or disclose any technical data or any 

information regarding the Software for any purpose. These rights are subject 
to any third party licence to Videojet underlying any component or application 
of the Software. 

7.2 Kjøperen skal ikke bruke, duplisere eller avsløre noen tekniske data eller 
informasjon om Programvaren til noe formål. Disse rettighetene er underlagt 
en tredjepartslisens til Videojet, som ligger til grunn for en hvilken som helst 
komponent eller applikasjon til Programvaren. 

7.3 Videojet will adhere to its legal obligations with regards to required updates 
and patches for usability and security of the Software. 
 

7.3 ideojet vil overholde sine juridiske forpliktelser med hensyn til nødvendige 
oppdateringer og oppdateringer for brukervennlighet og sikkerhet for 
programvaren. 
 

8. Limitation of Liability 8. Ansvarsbegrensning 
8.1 Videojet's rights and remedies herein are in addition to, and not in lieu of any 

other rights or remedies Videojet may have at law. 
8.1 Videojets rettigheter og rettsmidler heri er i tillegg til, og ikke i stedet for andre 

rettigheter eller rettsmidler Videojet måtte ha i henhold til lov. 
8.2 Nothing in the Conditions of Sale shall limit any liability which cannot legally 

be limited, including but not limited to liability for: 
8.2 Ingenting i Salgsbetingelsene begrenser noe ansvar, som ikke lovlig kan 

begrenses, inkludert, men ikke begrenset til, ansvar for: 
8.2.1 death or personal injury caused by  negligence; 8.2.1 død eller personskade forårsaket av uaktsomhet; eller 
8.2.2 fraud or fraudulent misrepresentation; or 8.2.2 svindel eller falske fremstillinger;  

8.3 Subject to the sub-clause 8.2 above, Videojet shall under no circumstances 
whatever be liable to the Buyer,  for the following types of loss: 

8.3 Med forbehold om underklausulen 8.2 ovenfor, skal Videojet under ingen 
omstendigheter være ansvarlig overfor Kjøperen for følgende typer tap: 

8.3.1 any direct or indirect loss of profit; 8.3.1 ethvert direkte eller indirekte tap av fortjeneste; 
8.3.2 any indirect or consequential loss; 8.3.2 ethvert indirekte tap eller følgetap; 
8.3.3 loss of sales or business; 8.3.3 tap av salg eller virksomhet; 
8.3.4 loss of use or corruption of software, data or information; 8.3.4 tap av bruk eller korrupsjon av programvare, data eller informasjon; 
8.3.5 loss of agreements or contracts; or 8.3.5 tap av avtaler eller kontrakter; eller 
8.3.6 loss of or damage to goodwill, 8.3.6 tap av eller skade på goodwill, 
arising under or in connection with these Conditions of Sale. som oppstår under eller i forbindelse med disse Salgsbetingelsene. 

8.4 Subject to clauses 8.2 and 8.3 above, Videojet's total liability to the Buyer in 
respect of all liabilities, costs, expenses, damages and losses howsoever 
arising under or in connection with the contract formulated under these 
Conditions of Sale, , shall in no circumstances exceed the price of the Goods 
giving rise to the claim. 

 

8.4 Med forbehold om punkt 8.2 og 8.3 ovenfor, skal Videojets totale ansvar 
overfor Kjøperen med hensyn til alle forpliktelser, kostnader, utgifter, skader 
og tap uansett hva som oppstår under eller i forbindelse med kontrakten, 
formulert under disse Salgsbetingelsene  under ingen omstendigheter 
overstige prisen på Varene som gir opphav til kravet. 

9. Videojet's Remedies 9. Videojets rettsmidler 
Without waiving any other rights or remedies available to it under applicable 
law or otherwise, Videojet may defer performance hereunder or under or 
pursuant to any other contract with the Buyer if the Buyer fails to pay any 
amount due until all past due accounts of the Buyer are fully satisfied. 
Videojet’s rights and remedies herein are in addition to, and not in lieu of, any 
other rights or remedies Videojet may have at law. 

Uten å frafalle noen andre rettigheter eller rettsmidler som er tilgjengelige for 
Videojet i henhold til gjeldende lovgivning eller på annen måte, kan Videojet 
utsette ytelsen etter disse Salgsbetingelser , under eller i henhold til en 
hvilken som helst annen kontrakt med Kjøperen, hvis Kjøperen ikke betaler 
alle forfalte avdrag, inntil disse er innfridd. Videojets rettigheter og rettsmidler 
heri er i tillegg til, og ikke i stedet for, andre rettigheter eller rettsmidler 
Videojet måtte ha i henhold til lov. 

 
10. Proprietary Rights 10. Eiendomsrettigheter 
10.1 All intellectual property rights in or arising out of or in connection with the 

contract pursuant to these Conditions of Sale (other than intellectual property 
rights in any materials provided by the Buyer) shall be owned by Videojet and 
no licence or transfer of such intellectual property rights shall occur except as 
expressly provided for in these Conditions of Sale. 

 

10.1 Alle intellektuelle eiendomsrettigheter i, eller som følge av, eller i forbindelse 
med kontrakten, i henhold til disse Salgsbetingelsene (annet enn 
intellektuelle eiendomsrettigheter i materiale levert av Kjøperen) skal eies av 
Videojet. Ingen lisens eller overføring av slike intellektuelle 
eiendomsrettigheter skal skje med unntak av det som uttrykkelig er bestemt 
i disse Salgsbetingelsene. 

10.2 Without prejudice to the foregoing, Videojet retains all intellectual property 
rights to designs, drawings, patterns, plans, specifications, technology, 
technical data and information, technical processes and business methods, 
including any modifications or improvements and whether patentable or not, 
arising from the sale or other provision of Goods to the Buyer.  

 

10.2 Uten å berøre det foregående, beholder Videojet alle intellektuelle 
eiendomsrettigheter til design, tegninger, mønstre, planer, spesifikasjoner, 
teknologi, tekniske data og informasjon, tekniske prosesser og 
forretningsmetoder, inkludert eventuelle modifikasjoner eller forbedringer, 
enten patenterbare eller ikke, som følge av salg eller annen levering av Varer 
til Kjøperen.  

10.3 The Buyer agrees not to enforce against Videojet or Videojet's customers any 
patent rights that include any system, process or business method utilising or 
otherwise relating to Goods delivered pursuant to an Order.  

 

10.3 Kjøperen godtar å ikke håndheve patentrettigheter mot Videojet eller 
Videojets kunder, som inkluderer system-, prosess- eller forretningsmetoder 
som brukes eller på annen måte relaterer seg til Varer levert i henhold til en 
Bestilling.  

10.4 Videojet will not furnish any data, other than installation and specification 
data, unless it is specifically requested in an Order. The parties will separately 
negotiate rights and price for such data. 

 

10.4 Videojet vil ikke levere noen data, bortsett fra installasjons- og 
spesifikasjonsdata, med mindre det spesifikt bes om det i en Bestilling. 
Partene vil separat fra disse Salgsbetingelser forhandle om rettigheter og pris 
for slike data. 
 

11. Confidentiality and Data Privacy 11. Konfidensialitet og personvern 
11.1 Each party undertakes that it shall not at any time disclose to any person any 

confidential information concerning the business, affairs, customers, clients 
or suppliers of the other party or of any member of the group to which the 
other party belongs, except as permitted under Clause 11.2 of these 
Conditions of Sale. For the purposes of these Conditions of Sale, group 
means, in relation to a party, that party, any subsidiary or holding company 
from time to time of that party, and any subsidiary from time to time of a 

11.1 Hver part forplikter seg til at det ikke på noe tidspunkt skal viderebringes 
konfidensiell informasjon om virksomheten, forholdene, kundene, klientene 
eller leverandørene til den andre parten eller noe medlem av gruppen som 
den andre parten tilhører, med unntak av det som er tillatt i henhold til punkt 
11.2 i disse Salgsbetingelsene. For formålene med disse Salgsbetingelsene, 
betyr gruppe, i forhold til en part, den parten, den partens datterselskap eller 
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holding company of that party. holdingselskap som eksisterer til ethvert tidspunkt, og ethvert datterselskap 
til et holdingselskap til den parten. 

11.2 Each party may disclose the other party’s confidential information: 11.2 Hver part kan viderebringe den andre partens konfidensielle informasjon: 
11.2.1 to its employees, officers, representatives or advisers who need to 

know such information for the purposes of exercising the party’s rights 
or carrying out its obligations under or in connection with this 
agreement. Each party shall ensure that its employees, officers, 
representatives or advisers to whom it discloses the other party’s 
confidential information comply with these provisions; and 

11.2.1 til sine ansatte, offiserer, representanter eller rådgivere, som trenger å 
kjenne slik informasjon for å utøve partens rettigheter eller utføre sine 
forpliktelser i henhold til eller i forbindelse med denne avtalen. Hver part 
skal sørge for at sine ansatte, offiserer, representanter eller rådgivere, 
som viderebringer den andre partens konfidensielle informasjon, 
overholder disse bestemmelsene; og 

11.2.2 as may be required by law, a court of competent jurisdiction or any 
governmental or regulatory authority. 

11.2.2 i tilfeller hvor loven krever det, eller etter pålegg fra kompetent domstol 
eller statlig myndighet. 

11.3 No party shall use any other party’s confidential information for any purpose 
other than to exercise its rights and perform its obligations under or in 
connection with this agreement. 

11.3 Ingen part skal bruke noen annen parts konfidensielle informasjon til noe 
annet formål enn å utøve sine rettigheter eller utføre sine forpliktelser under 
eller i forbindelse med denne avtalen. 

11.4 The collection, storage, deletion and use of personal data from Buyer and its 
employees takes place in full compliance with the relevant data protection 
regulations according to the Privacy Policy of Videojet. Further information on 
data processing, data security and data protection also be found in the 
Privacy Policy. 

 

11.4 Innsamling, lagring, sletting og bruk av personopplysninger fra Kjøper og dets 
ansatte skjer i full overensstemmelse med de relevante 
databeskyttelsesforskriftene i henhold til Personvernreglene til Videojet. 
Ytterligere informasjon om databehandling, datasikkerhet og databeskyttelse 
finnes også i personvernerklæringen. 

12. Hazardous Materials 12. Farlige materialer 
The Buyer acknowledges that certain materials provided by Videojet may 
currently or later be considered hazardous materials under various laws and 
regulations. The Buyer agrees to familiarise itself (without reliance on 
Videojet except as to the accuracy of special safety information furnished by 
Videojet), with any hazards of such materials, their applications and the 
containers in which such materials are shipped, and to inform and train its 
employees and customers as to such hazards. The Buyer shall hold Videojet 
harmless against any claims by its agents, employees or customers relating 
to any such hazards except to the extent such claims arise solely and directly 
from Videojet's failure to meet written specifications or the inaccuracy of 
specific safety information furnished by Videojet. 

Kjøperen erkjenner at visse materialer levert av Videojet, for øyeblikket eller 
senere, kan anses som farlige materialer i henhold til ulike lover og regler. 
Kjøperen godtar å gjøre seg kjent (uavhengig av informasjon fra Videojet, 
bortsett fra spesiell sikkerhetsinformasjon fra Videojet) med farene ved slike 
materialer, deres bruksområder og beholderne der slikt materiale sendes, og 
å informere og trene opp ansatte og kunder om slike farer. Kjøperen skal 
holde Videojet ansvarsløs mot ethvert krav fra sine agenter, ansatte eller 
kunder knyttet til slike farer, bortsett fra i den grad slike krav oppstår 
utelukkende og direkte som følge av Videojets manglende oppfyllelse av 
skriftlige spesifikasjoner eller unøyaktigheter i spesifikk 
sikkerhetsinformasjon fra Videojet. 

 
13. Resale 13. Videresalg 
13.1 The Buyer represents and warrants that it is purchasing the Goods for its own 

use and not for resale purposes. If the Buyer breaches the foregoing, Videojet 
may: 

13.1 Kjøperen erklærer og garanterer at den kjøper Varene til eget bruk og ikke til 
videresalg. Hvis Kjøperen bryter med det foregående, kan Videojet: 

13.1.1 void, eliminate and/or refuse to continue to make available to the 
Buyer any volume or other type of discount pricing, rebate or 
preferential payment term; 

13.1.1 annullere, eliminere og / eller nekte å fortsette å gjøre tilgjengelig for 
Kjøperen noe volum eller annen form for rabatter eller fortrinnsrett; 

13.1.2 cancel the order; and/or  13.1.2 kansellere bestillingen; og / eller 
13.1.3 refuse to accept any further orders from the Buyer.  13.1.3 nekte å godta ytterligere bestillinger fra Kjøperen. 

13.2 This provision does not apply to Videojet’s authorised third party' reseller, 
including distributors and OEMs. 
 

13.2 Denne bestemmelsen gjelder ikke Videojets autoriserte 
tredjepartsforhandler, inkludert distributører og OEM-er. 

14. Cancellation and Suspension. 14. Avbestilling og suspensjon. 
14.1 Following the issuance of an Order, the contract pursuant to these Conditions 

of Sale is irrevocable and no refund will be issued by Videojet.  Videojet may 
permit the Buyer to cancel orders for non-customised Goods at its sole 
discretion subject to a 20% restocking fee. 

14.1 Etter utstedelse av en Bestilling er kontrakten i henhold til disse 
Salgsbetingelsene ugjenkallelig og ingen refusjon vil bli utstedt av Videojet. 
Videojet kan tillate Kjøperen å kansellere bestillinger for ikke-tilpassede Varer 
etter eget skjønn, med et påfyllingsgebyr på 20 %. 

14.2 Without limiting Videojet's other rights or remedies, if the Buyer fails to make 
timely payments or becomes subject to any of the events listed in 16.1.3) to 
16.1.5 of these Conditions of Sale Videojet may without prejudice to its other 
rights demand immediate payment of all unpaid accounts and suspend 
further deliveries  to the Buyer without any liability in respect of such 
suspension and may charge the Buyer with any loss sustained thereby. 

 

14.2 Hvis Kjøperen ikke betaler i tide eller blir underlagt noen av hendelsene 
oppført i 16.1.3 til 16.1.5 i disse Salgsbetingelsene, kan Videojet, uten å 
berøre sine andre rettigheter eller rettsmidler, kreve øyeblikkelig betaling av 
alle ubetalte avdrag og suspendere ytterligere leveranser til Kjøperen uten 
ansvar for slik suspensjon, og belaste Kjøperen for ethvert tap påført derved. 

 

15. Force Majeure 
 

15. Force Majeure 
 

15.1 Except for the Buyer's payment obligations, neither party shall be liable for 
delays in performance or non-performance, in whole or in part, resulting from 
causes beyond its reasonable control, such as acts of God, fire, strikes, 
epidemics, pandemics, embargos, acts of government or other civil or military 
authority, war, riots, delays in transportation, difficulties in obtaining labour, 
materials, manufacturing facilities or transportation, or other similar causes 
("Force Majeure"). In such event, the party delayed shall promptly give notice 
to the other party. The party affected by the delay may:  

 

15.1 (a) Med unntak av kjøperens betalingsforpliktelser, skal ingen av partene 
være ansvarlig for forsinkelser i ytelse eller manglende ytelse, helt eller 
delvis, som følge av årsaker utenfor sin rimelige kontroll, for eksempel Guds 
handlinger, brann, streik, epidemier, pandemier, embargoer, 
regjeringshandlinger eller annen sivil eller militær myndighet, krig, opptøyer, 
forsinkelser i transport, vanskeligheter med å skaffe arbeidskraft,  
produksjonsanlegg eller transport, eller andre lignende årsaker ("Force 
Majeure"). I slike tilfeller skal den forsinkede parten umiddelbart varsle den 
andre parten. Parten som er berørt av forsinkelsen, kan: 

15.1.1 extend the time for performance for the duration of the event; or   15.1.1 utvide ytelsestiden så lenge hendelsen varer; elle 
15.1.2 cancel all or any part of the unperformed part of the Conditions of Sale 

and/or any purchase order if such event lasts longer than sixty (60) 
days.  

15.1.2 kansellere hele eller deler av den ikke-utførte delen av 
Salgsbetingelsene og / eller en bestilling, hvis en slik hendelse varer 
lenger enn seksti (60) dager. 

15.2 If a Force Majeure event affects Videojet's ability to meets its obligations at 
the agreed upon pricing, or Videojet's costs are otherwise increased as a 
result of such an event, Videojet may increase pricing accordingly upon 
written notice to the Buyer. 

15.2 Hvis en Force Majeure-hendelse påvirker Videojets evne til å oppfylle sine 
forpliktelser til avtalt pris, eller Videojets kostnader ellers økes som et resultat 
av en slik hendelse, kan Videojet øke prisene tilsvarende etter skriftlig varsel 
til Kjøperen. 
 

16. Termination  16. Heving 
16.1 Without limiting its other rights or remedies, Videojet may terminate the 

contract pursuant to these Conditions of Sale with immediate effect by giving 
written notice to the Buyer if: 

16.1 Uten å begrense sine andre rettigheter eller rettsmidler, kan Videojet heve 
kontrakten i henhold til disse Salgsbetingelsene med umiddelbar virkning ved 
å gi skriftlig beskjed til Kjøperen hvis: 

16.1.1 the Buyer fails to make timely payments; 16.1.1 Kjøperen ikke betaler i tide; 
16.1.2 the Buyer commits a material breach of any term of these Conditions 

of Sale and (if such a breach is remediable) fails to remedy that breach 
within thirty (30) days of that party being notified in writing to do so; 

16.1.2 Kjøperen begår et vesentlig mislighold av noen vilkår i disse 
Salgsbetingelsene og (hvis et slikt brudd er utbedrende) unnlater å 
avhjelpe dette misligholdet innen tretti (30) dager etter at parten ble 
skriftlig varslet om å gjøre det; 

16.1.3 the Buyer takes any step or action in connection with its entering 
administration, provisional liquidation or any composition or 
arrangement with its creditors (other than in relation to a solvent 
restructuring), being wound up (whether voluntarily or by order of the 
court, unless for the purpose of a solvent restructuring), having a 

16.1.3 Kjøper gjør tiltak eller handlinger i forbindelse med sin administrasjon, 
foreløpig avvikling eller en hvilken som helst sammensetning eller avtale 
med kreditorene (unntatt i forbindelse med en omstrukturering av 
solvensomstrukturering), avvikles (enten frivillig eller etter 
rettbestemmelse, med mindre formålet er en solvensomstrukturering), å 
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receiver appointed to any of its assets or ceasing to carry on business 
or, if the step or action is taken in another jurisdiction, in connection 
with any analogous procedure in the relevant jurisdiction; 

få en mottaker utnevnt til noen av eiendelene eller å avslutte 
virksomheten eller, hvis handlingen eller tiltaket gjøres i en annen 
jurisdiksjon, i forbindelse med en hvilken som helst analog prosedyre i 
den aktuelle jurisdiksjonen; 

16.1.4 the Buyer suspends, threatens to suspend, ceases or threatens to 
cease to carry on all or a substantial part of its business; or 

16.1.4 Kjøperen suspenderer, truer med å suspendere, opphører eller truer 
med å slutte å drive hele eller en vesentlig del av sin virksomhet; eller 

 
16.1.5 the Buyer’s financial position deteriorates to such an extent that in 

Videojet’s opinion the Buyer’s capability to adequately fulfil its 
obligations under these Conditions of Sale has been placed in 
jeopardy. 

16.1.5 Kjøpers økonomiske stilling forverres i en slik grad at Kjøperens evne til 
å oppfylle sine forpliktelser i henhold til disse Salgsbetingelsene etter 
Videojets mening settes i fare. 

 
without any liability in respect of such termination and may charge the Buyer 
with any loss sustained.  

uten noe ansvar for slik oppsigelse og kan belaste Kjøperen for eventuelle 
tap.  

16.2 On termination of the contract pursuant to these Conditions of Sale for any 
reason the Buyer shall immediately pay to Videojet all of Videojet’s 
outstanding unpaid invoices and interest in respect of the contract pursuant 
to these Conditions of Sale and any other contract between Videojet and the 
Buyer.  
 

16.2 Ved heving av kontrakten i henhold til disse Salgsbetingelsene, skal Kjøper 
umiddelbart betale Videojet alle Videojets utestående ubetalte fakturaer og 
renter i forbindelse med kontrakten i henhold til disse Salgsbetingelsene og 
annen kontrakt mellom Videojet og Kjøperen.  

17. Governing Law, Jurisdiction, Claims  17. Gjeldende Lov, Jurisdiksjon, Krav 
17.1 The Conditions of Sale, and any dispute or claim arising out of or in 

connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual 
disputes or claims), shall be governed by and construed in accordance with 
the substantive laws of Norway, save for its conflict of law provisions.  

17.1 Salgsbetingelsene, og enhver tvist eller krav som oppstår på grunn av eller i 
forbindelse med deeller deres gjenstand eller dannelse (inkludert tvister eller 
krav utenfor kontrakten), skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i 
Norge, med unntak av lovvalgsreglene. 

17.2 Each party irrevocably agrees that the courts of Norway shall have exclusive 
jurisdiction to settle any dispute or claim arising out of or in connection with 
these Conditions of Sale or its subject matter or formation (including non-
contractual disputes or claims).  

17.2 Hver av partene er ugjenkallelig enige om at domstolene i Norge skal ha 
enekompetanse til å avgjøre enhver tvist eller krav som oppstår som følge av 
eller i forbindelse med disse Salgsbetingelsene eller deres gjenstand eller 
dannelse (inkludert tvister eller krav utenom kontrakten).  

17.3 Any claims, regardless of form, arising out of the contract pursuant to these 
Conditions of Sale brought by the Buyer must be commenced within the 
warranty period set out in Videojet's Warranty Policy and the Buyer hereby 
irrevocably waives its right to bring any such claim after the expiry of such 
period.   

 

17.3 Eventuelle krav, uavhengig av form, som springer ut av kontrakten i henhold 
til disse Salgsbetingelsene som er påberopt av Kjøperen, må  
påberopesinnen garantiperioden som er angitt i Videojets Garanti-policy. 
Kjøper fraviker herved ugjenkallelig sin rett til å fremsette et slikt krav etter 
utløpet av en slik periode.  

 
18. Miscellaneous 18. Diverse 
18.1 These Conditions of Sale and the Warranty Policy available at 

https://www.videojet.no/no/homepage/resources/terms-and-conditions.html  
constitute the entire agreement between the parties in relation to its subject 
matter. It replaces and extinguishes all prior agreements, collateral 
warranties, collateral contracts, statements, representations and 
undertakings made by or on behalf of the parties, whether oral or written, in 
relation to that subject matter.   

18.1 Disse Salgsbetingelsene og Garantipolicyen er tilgjengelig på 
https://www.videojet.no/no/homepage/resources/terms-and-conditions.html , 
og utgjør hele avtalen mellom partene angående til dens innhold. Den 
erstatter og avvikler alle tidligere avtaler, sikkerhetsgarantier, 
sikkerhetskontrakter, uttalelser, fremstillinger og forpliktelser gjort av eller på 
vegne av partene, muntlige eller skriftlige, angående Salgsbetingelsens 
innhold. 

18.2 Each party acknowledges that in entering into these Conditions of Sale it has 
not relied upon any collateral warranties, collateral contracts, statements, 
representations or undertakings, whether oral or written, which were made 
by or on behalf of the other party in relation to the subject-matter of these 
Conditions of Sale (“Pre-Contractual Statements”) and which are not set 
out in these Conditions of Sale.   

18.2 Hver part erkjenner at ved inngåelse av disse Salgsbetingelsene er den ikke 
bundet av  sikkerhetsgarantier, sikkerhetsavtaler, uttalelser, 
representasjoner eller forpliktelser, muntlige eller skriftlige, som ble gitt av 
eller på vegne av den andre parten angående innholdet av disse 
Salgsbetingelsene («Uttalelser før Kontrakten») og som ikke er beskrevet 
i disse Salgsbetingelsene. 

18.3 Each party hereby waives all rights and remedies which might otherwise be 
available to it in relation to such Pre-Contractual Statements. 

18.3 Hver part fraskriver seg alle rettigheter og rettsmidler som ellers kan 
påberopes for den i forhold til slike Uttalelser før Kontrakten. 

18.4 Nothing in this clause shall exclude or restrict the liability of either party arising 
out of its pre-contract fraudulent misrepresentation or fraudulent 
concealment. 

18.4 Ingenting i denne paragrafen skal ekskludere eller begrense noen av 
partenes erstatningsansvar, som følge av sin falske fremstilling eller annen 
uredelighet under kontraktsforhandlingene. 

18.5 These Conditions of Sale apply to the exclusion of any other terms and 
conditions the Buyer seeks to impose or incorporate or which are implied by 
trade, custom, practice or course of dealing. The Buyer's acceptance of 
Goods will constitute its acceptance of these Conditions of Sale.  

18.5 Disse Salgsbetingelsene ekskluder andre vilkår og betingelser, som 
Kjøperen ønsker å pålegge eller innlemme eller som er underforstått av 
handel, skikk, praksis eller handelsforhold. Kjøpers aksept av Varer vil 
utgjøre Kjøpersaksept av disse Salgsbetingelsene. 

18.6 The Buyer waives any right it might otherwise have to rely on any term 
endorsed upon, delivered with or contained in any documents of the Buyer 
that is inconsistent with these Conditions of Sale. 

18.6 Kjøperen fraskriver seg enhver rett den ellers måtte ha i en betingelse som 
er påtegnet, levert med eller stadfestes i dokumenter fra Kjøperen som er 
uforenlig med disse Salgsbetingelsene. 

18.7 Any samples, drawings, descriptive matter or advertising issued by Videojet, 
and any descriptions or illustrations contained in Videojet’s catalogues or 
brochures, are issued or published for the sole purpose of giving an 
approximate idea of the Goods described in them. They shall not form part of 
the Conditions of Sale or have any contractual force.  

18.7 Eventuelle prøver, tegninger, beskrivende materiell eller reklame utstedt av 
Videojet, og eventuelle beskrivelser eller illustrasjoner i Videojets kataloger 
eller brosjyrer, blir utgitt eller publisert med det ene formål å gi en omtrentlig 
ide om varene som er beskrevet i dem. De skal ikke utgjøre en del av 
Salgsbetingelsene eller ha noen kontraktsmessig kraft. 

18.8 In the event of any conflict between the terms of the Conditions of Sale and 
the Order, the terms of the Conditions of Sale will prevail.  

18.8 I tilfelle konflikt mellom vilkårene i Salgsbetingelsene og Bestillingen, vil 
vilkårene i Salgsvilkårene ha forrang. 

18.9 Videojet reserves the right to make such amendments to the specification of 
the Goods or its other obligations under these Conditions of Sale as may be 
required to comply with any applicable statutory or regulatory requirements 
and Videojet shall notify the Buyer in any such event. 

18.9 Videojet forbeholder seg retten til å gjøre endringer i spesifikasjonen av 
Varene eller dets andre forpliktelser i henhold til disse Salgsbetingelsene, 
som kan være nødvendige for å overholde gjeldende lovbestemte eller 
forskriftsmessige krav-Videojet skal varsle Kjøperen i slike tilfeller 

18.10 If any provision of the Conditions of Sale to any extent is declared invalid, 
illegal or unenforceable it shall be deemed modified to the minimum extent 
necessary to make it valid, legal and enforceable. If such modification is not 
possible, the relevant provision or part-provision shall be deemed deleted.  
Any modification to or deletion of a provision or part-provision under these 
Conditions of Sale shall not affect the validity and enforceability of the rest of 
these Conditions of Sale. 

18.10 Hvis noen bestemmelse i Salgsbetingelsene blir erklært helt eller delvis 
ugyldig, ulovlig eller ikke håndhevbar, skal den endres i det minste 
nødvendige omfang for å gjøre den gyldig, lovlig og håndhevbar. Hvis en slik 
modifikasjon ikke er mulig, skal den aktuelle bestemmelsen eller 
delbestemmelsen anses som slettet. Enhver endring eller sletting av en 
bestemmelse eller delbestemmelse under disse Salgsbetingelsene skal ikke 
påvirke gyldigheten og håndhevelsen av resten av disse Salgsbetingelsene. 

18.11 Any modifications hereto must be in writing and signed by a duly authorise 
signatory of both parties. 

18.11 Eventuelle modifikasjoner heri må være skriftlige og undertegnet av en 
behørig bemyndigende undertegner av begge parter. 

18.12 Either party’s failure to strictly enforce any of these terms shall not be 
considered a waiver of any of its rights hereunder.  

18.12 Enhver parts unnlatelse av streng håndhevelse av noen av disse vilkårene, 
skal ikke betraktes som et frafall av noen av rettighetene etter disse 
Salgsbetingelser. 

18.13 Nothing in the Conditions of Sale is intended to, or shall be deemed to, 
establish any partnership or joint venture between the parties, nor constitute 
either party the agent of the other for any purpose. Neither party shall have 
authority to act as agent for, or to bind, the other party in any way.  

18.13 Ingenting i Salgsbetingelsene er ment å, eller skal anses å, etablere noe 
partnerskap eller felleskontrollert virksomhet mellom partene, og ikke 
konstituere noen av partene som agent for den andre for noe formål. Ingen 
av partene skal ha myndighet til å opptre som agent for eller å binde den 
andre parten på noen måte. 

18.14 A person who is not a party to these Conditions of Sale may not enforce any 
of its provisions.  

18.14 En person som ikke er part i disse Salgsbetingelsene, kan ikke håndheve 
noen av dens bestemmelser. 

18.15 The termination or expiration of the Conditions of Sale will not affect the 18.15 heving aveller  foreldelse av Salgsbetingelsene vil ikke påvirke overlevelsen 
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survival and continuing validity of any provision which expressly or by 
implication is intended to continue in force after such termination or 
expiration. 

og den fortsatte gyldigheten av noen bestemmelser som uttrykkelig eller 
underforstått er ment å fortsette å være i kraft etter  heving aveller  foreldelse 
av slike bestemmelser. 

18.16 Termination or expiry of the Conditions of Sale shall not affect any rights, 
remedies, obligations and liabilities of the parties that have accrued up to the 
date of termination or expiry, including the right to claim damages in respect 
of any breach of the Conditions of Sale which existed at or before the date of 
termination or expiry. 

18.16 Heving eller utløp av Salgsbetingelsene skal ikke påvirke noen av partenes 
rettigheter, rettsmidler, forpliktelser og ansvar som har påløpt frem til datoen 
for heving eller utløp, inkludert retten til å kreve erstatning med hensyn til 
brudd på Salgsbetingelsene, som eksisterte på eller før datoen for heving 
eller utløp. 

18.17 Any notice or other communication given to a party under or in connection 
with the these Conditions of Sale shall be in writing, addressed to that party 
at its registered office (if it is a company) or its principal place of business (in 
any other case) or such other address as that party may have specified to the 
other party in writing in accordance with this clause, and shall be delivered 
personally, sent by pre-paid first class post or other next working day delivery 
service, commercial courier. 

18.17 Enhver melding eller annen kommunikasjon gitt til en part i henhold til eller i 
forbindelse med disse Salgsbetingelsene skal være skriftlig, adressert til den 
parten på det registrerte kontoret (hvis det er et selskap) eller dets viktigste 
forretningssted (i ethvert annet tilfelle ) eller en annen adresse som den 
parten har spesifisert til den andre parten skriftlig i samsvar med 
dennebestemmelse. Enhver melding eller annen kommunikasjon skal 
leveres personlig, sendes med forhåndsbetalt prioritert post, bud eller annen 
leveringstjeneste neste arbeidsdag,. 

18.18 A notice or other communication shall be deemed to have been received: if 
delivered personally, when left at the address referred above; if sent by pre-
paid first class post or other next working day delivery service, at 9.00 am on 
the second Business Day after posting; if delivered by commercial courier, on 
the date and at the time that the courier’s delivery receipt is signed. 

18.18 En melding eller annen kommunikasjon skal anses å være mottatt: hvis den 
leveres personlig, når den blir liggende på adressen nevnt ovenfor; hvis det 
sendes med forhåndsbetalt prioritert post eller annen leveringstjeneste neste 
virkedag, klokken 9.00 den andre Virkedagen etter utsending; hvis levert med 
bud, på datoen og på det tidspunkt budets leveringskvittering er signert. 

18.19 Any reference to a statute or statutory provision is a reference to such statute 
or provision as amended or re-enacted. A reference to a statute or statutory 
provision includes any subordinate legislation made under that statute or 
statutory provision, as amended or re-enacted. 

18.19 Enhver henvisning til en lov eller lovbestemmelse inkluderer dens endrede 
eller reviderte ordlyd. En henvisning til en lov eller lovbestemmelse inkluderer 
enhver underordnet lovgivning vedtatt i medhold av loven eller 
lovbestemmelsen, inkludert dens endrete eller reviderte ordlyd. 

18.20 Any phrase introduced by the terms including, include, in particular or any 
similar expression shall be construed as illustrative and shall not limit the 
sense of the words preceding those terms.  

18.20 Enhver frase introdusert av termene inkludert, inkluderer, spesielt eller et 
lignende uttrykk, skal tolkes som illustrerende og skal ikke begrense 
forståelsen av ordene som går foran disse begrepene. 

18.21 Videojet may at any time assign, transfer, mortgage, charge, subcontract or 
deal in any other manner with all or any of its rights or obligations under these 
Terms and Conditions of Sale. 

18.21 Videojet kan når som helst tildele, overføre, pantsette, belaste, legge ut 
underleveranser eller på annen måte håndtere alle eller noen av sine 
rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse Salgsbetingelsene. 

18.22 The Buyer may not assign, transfer, mortgage, charge, subcontract, declare 
a trust over or deal in any other manner with any or all of its rights or 
obligations under these Conditions of Sale without the prior written consent 
of Videojet. 

18.22 Kjøperen kan ikke tildele, overføre, pantsette, belaste, legge ut 
underleveranser eller på annen måte håndtere noen av eller alle rettighetene 
eller forpliktelsene i henhold til disse Salgsbetingelsene uten skriftlig 
samtykke fra Videojet på forhånd. 

18.23 Videojet and the Buyer are sophisticated business entities with comparable 
bargaining position and although these Conditions of Sale are Videojet's 
standard terms, the parties have had an opportunity to procure independent 
legal advice as to their effect and to negotiate the terms herein.  

18.23 Videojet og Kjøperen er sofistikerte forretningsenheter med sammenlignbar 
forhandlingsposisjon, og selv om disse Salgsbetingelsene er Videojets 
standardbetingelser, har partene hatt anledning til å skaffe seg uavhengig 
juridisk rådgivning om deres virkning og å forhandle om vilkårene heri. 

18.24 In case of any deviations or inconsistencies between the Norwegian and the 
English version, the English version shall prevail. 

18.24 Ved avvik eller uoverensstemmelser mellom norsk og engelsk versjon skal 
den engelske versjonen ha forrang. 

 


