
 
 

 

Juridisk informasjon 
 
Salgs- og leveringsbetingelser 
 
fra 
 
Delta IFO AS 
Forusbeen 80 
4033 Stavanger 
 
(“Delta IFO”) 
 
1. Omfang 
 
Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder alle ordreforespørsler og kjøp plassert av deg som 
kunde for et produkt eller en tjeneste, et Mobileye førerassistansesystem eller tjeneste (i dette 
dokumentet omtalt som “Produktet”). 
 
2. Ordre 
 
a) En ordeforespørsel må aksepteres av Delta IFO. En kontrakt er kun gjeldende ved aksept fra 
Delta IFO i form av en skriftlig ordrebekreftelse. 
 
b) Delta IFO forbeholder seg retten til å avvise en ordre helt eller delvis, eller benytte en 
maksimum ordrekvantitet 
 
c) Alle ordre er forutsatt tilgjengelighet 
 
3. Pris og betaling 
 
a) Pris oppgitt i budsjettpris eller tilbud er eksklusive MVA, frakt og eventuelle avgifter i henhold 
til myndighetskrav. Forbehold om fortløpende endring i pris. Ved bestilling i henhold til avgitt 
tilbud, vil betingelser der være gjeldende.  
 
b) Forfall på betaling er 10 dager etter mottatt faktura. 
 
c) Alle produkter er Delta IFO sin eiendom inntil de er betalt i sin helhet og Delta IFO 
forbeholder seg salgspant i salgsgjenstanden for sine tilgodehavender inntil disse, inkludert 
eventuelle renter og omkostninger er fullt ut betalt. Delta IFO har rett til å ta salgsgjenstanden 
tilbake dersom kjøperen misligholder sin betalingsplikt, samt retten til tilgang til kjøretøy for å 
hente ut eiendelene. 

Delta IFO AS Forusbeen 80 www.deltaifo.no  
Telefon: +47 4000 24 11 4033 Stavanger info@deltaifo.no  

http://www.deltaifo.no/
mailto:info@deltaifo.no


 
 

 

4. Leveranse, installasjon og risiko 
 
a) Delta IFO tilstreber å levere og/eller installere Produktet innen 12 måneder forutsatt på 
forhånd avtalt tilgang på kjøretøy. Dersom flere Produkt skal installeres, forbeholder Delta IFO 
seg retten til å installere Produktene ved separate tidspunkt og ved anledning. 
 
b) Dersom Delta IFO skulle installere et feilaktig Produkt som avviker fra ordrebekreftelse, 
forbeholder Delta IFO seg retten til å demontere og re-installere korrekt Produkt. 
 
c) Dersom kjøretøy ikke er tilstrekkelig klargjort eller mangelfull i annen teknisk grad som 
vanskeliggjør eller påvirker gjennomføring av installasjon i større grad, forbeholder Delta IFO 
seg retten til å fakturere medgått tid og kostnader utover det som fremgår av inngått avtale. 
 
5. Kansellering 
 
a) Ved kansellering etter mottatt ordrebekreftelse, forbeholder Delta IFO seg retten til å 
fakturere hittil påløpte kostnader.  
 
b) Ved kansellering etter påbegynt montering,  forbeholder Delta IFO seg retten til å fakturere 
hittil påløpte kostnader samt 20% av total ordreverdi i henhold til ordrebekreftelse. 
 
6. Begrenset garanti 
 
a) Delta IFO kan ikke garantere at Produktet fungerer på en måte som er fullstendig fri for feil. 
Kalkulasjonsfeil kan oppstå under bruk, samt feil som følge av lokale miljøforhold 
 
b) Mobileye forsikrer at førerstøttesystemet, i normal bruk skal være fri for defekter i en periode 
på ett -1 år fra installasjonsdato til Produktet (“Garantiperioden”). Dersom kjøpet er gjort av 
privatperson er Garantiperioden satt til to - 2 år fra installeringsdato. Til tross for den forutnevnte 
definisjonen utgår garantiperiodens varighet, dersom kunde bryter disse salgs- og 
leveringsbetingelser, fra dagen et slikt brudd oppstår. 
 
I Garantiperioden repareres Produktet av Delta IFO uten kostnad for deler eller arbeid. Dersom 
Produktet repareres etter utløp av Garantiperioden, løper ny Garantiperiode til seks - 6 måneder 
etter dato for utført reparasjon. Sistnevnte reparasjon dekkes ikke av garantien. 
 
c) Denne begrensede garantien dekker ikke skader som følge av normal bruk og slitasje eller 
som et resultat av demontering og reparasjon utført av person som ikke er autorisert av Delta 
IFO, og dekker ikke skader etter installering som følge av: feil bruk, fukt, væsker, nærhet eller 
eksponering for varme og skader, uhell, misbruk, bruk ikke i henhold til eller neglisjering av 
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Produktinstruksene, Begrenset garanti inkluderer ikke fysiske skader til overflate av Produktet 
som har oppstått etter installering. 
 
d) For å benytte seg av begrenset garanti og å gjøre et reklamasjonskrav, må det sendes inn en 
e-post til Delta IFO i løpet av garantitiden som forklarer defekten. 
 
e) Denne begrensede garantien er den eneste gjeldende for deg som kunde og erstatter alle 
andre garantier eller forpliktelser som ble kommunisert ved markedsføring, dokumentasjon, 
emballasje eller andre kommunikasjonsmåter. 
 
f) Denne begrensede garantien er ikke overførbar. 
 
7. Begrenset ansvar 
 
a) Ved å holde seg til den høyeste tillatte etter gjeldende lov har verken Delta IFO, Mobileye 
eller dennes leverandører og entreprenører til deg eller noen tredjepart ansvar for noen direkte, 
indirekte, følgeskader eller andre skader (inkludert - men ikke begrenset til - skader som følge 
av ikke mulig bruk eller tilgang til produktene, tap av data, tap av forretning, tap av fortjeneste, 
forretningsavbrudd eller lignende) som følger av installasjon, bruk eller manglende evne til å 
bruke produktene, selv om muligheten for slike skader har blitt varslet Delta IFO. 
 
b) Uavhengig av ovenstående eller andre bestemmelser i disse vilkårene, er det eneste 
ansvaret Mobileye i tilfeller av uaktsom overtredelse av vesentlige kontraktsforpliktelser 
(kardinalforpliktelser) begrenset til typisk påregnelige skader. 
 
Partene er enige om at den typiske overskuelige skade i disse vilkårene skal være begrenset til 
det beløp som du som kunde faktisk har betalt for de berørte produktene. 
 
c) Uavhengig av ovenstående eller andre bestemmelser i disse vilkårene begrenser noen av 
bestemmelsene i disse vilkårene, ekskluderer Delta IFO sitt ansvar for 
 
Skader forårsaket av forsett eller grov uaktsomhet fra Delta IFO, dets juridiske representanter 
eller agenter; 
Skader som følge av skade på liv, lem eller helsen til en person forårsaket av Mobileye, dets 
juridiske representanter eller agenter; 
Skader under produktansvarsloven, eller 
Erstatning for brudd på en oppfatning av Mobileye garanti. 
 
8. Force Majeure 
Force majeure betyr omstendigheter som hindrer oppfyllelse av plikter Delta IFO har under 
disse vilkårene, og ikke er under Delta IFO sin kontroll, inkludert sent og / eller forsinkede 
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leveranser og ufullstendige leveranser av Mobileye, forårsaket av forhold som ligger utenfor 
rimelig kontroll for Delta IFO. I en force majeure situasjon kan alle plikter til Delta IFO bli utsatt. 
Skulle den perioden Delta IFO ikke kan oppfylle sine forpliktelser som følge av force majeure 
vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager, skal begge parter ha rett til å oppløse kjøpsavtalen 
skriftlig, uten noen forpliktelse til å betale kompensasjon av noe slag fra eller i forbindelse 
opprettet med denne oppløsningen. 
 
9. Personvern 
 
Delta IFO kan dele informasjon om kundedetaljer, konto eller transaksjoner til tredjepart om 
dette er nødvendig for forretningstransaksjoner. 
 
 
10. Tredjeparts rettigheter 
 
Tredjepart i samsvar med loven som gjelder for disse vilkårene har ingen krav på rettigheter til 
fordel for tredjepart mot Delta IFO på grunn av en avhengighet eller for å håndheve en 
bestemmelse i disse vilkårene. 
 
11. Utholdenhet 
 
Eventuelle bestemmelser i disse vilkårene som i sin natur strekker seg utover oppsigelse eller 
utløp av et eventuelt salg eller lisens av produktene forblir i kraft. 
 
12. Ugyldighet 
 
Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene blir funnet ugyldig, ikke kan håndheves eller ulovlig, 
skal de øvrige bestemmelsene fortsatt ha full kraft og effekt. I stedet skal de nye vilkårene 
forstås som en erstatning av disse ugyldige bestemmelsene. Disse nye vilkårene med hensyn til 
innhold og effekt skal så langt som mulig søke å komme nær den opprinnelige skrevet tekst, 
men på en måte som gjeldende rettigheter kan utledes fra. 
 
13. Gjeldende lov 
 
Disse vilkårene og noen av disse vilkår og betingelser eller til kjøp og bruk av Produktene eller 
på annen måte relaterte tvister er underlagt norsk lov. FN-konvensjonen om kontrakter for 
internasjonalt salg av varer er herved ekskludert fra å gjelde for disse vilkårene. Alle tvister som 
oppstår fra disse vilkårene skal avgjøres av domstolene i stedet der kunde har sitt lovlige bopæl 
eller opphold, og det er i forhold til disse tvister eksklusiv jurisdiksjon er gjeldende. 
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14. Jurisdiksjon 
 
Enhver tvist om oppfyllelsen eller forståelsen av denne avtalen skal søkes løst ved 
forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet skal Delta IFOs hjemting være rett 
verneting for tvisten. Tvisten skal reguleres av norsk lov. 
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