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DURA-LINE CORPORATION 
STANDARDVILKÅR FOR BESTILLINGER 

  
1.Aksept, vilkår: En bestilling er Dura-Line Corporations (heretter kalt «kjøper») tilbud til selger, og innebærer ikke at 
kjøper aksepterer ethvert tilbud fra selger. Når selger bekrefter mottak av bestillingen og begynner å utføre bestillingen 
eller frakte varene, innebærer det at selger aksepterer salgsvilkårene tilknyttet bestillingen som anses å alltid inkludere 
disse standardvilkårene. Kjøper aksepterer ikke og avviser alle andre eller ulike vilkår som står i en bekreftelse eller 
faktura sent av selger, og vilkårene i bestillingen regulerer eventuelle konflikter med mindre slike motstridende vilkår 
aksepteres skriftlig av kjøper. Kjøper kan til enhver tid insistere på streng overholdelse av disse vilkårene til tross for at 
det tidligere var vanlig praksis å håndtere ting på annen måte. Dersom det oppstår konflikt mellom disse 
standardvilkårene og andre vilkår i bestillingen, vil slike andre vilkår gjelde. 
  
2.Pris, kreditt: Prisen på varene eller tjenestene vil være den laveste prisen som står i bestillingen eller selgers gjeldende 
pris på leveringstidspunktet for samme mengde varer eller tjenester av lik type og kvalitet til kunder i samme klasse som 
kjøper.  
  
3.Fakturaer: Bestillingsnummeret oppgitt av kjøper, må stå i selgers faktura. Fakturaer mottatt av kjøper uten kjøpers 
bestillingsnummer, vil returneres til selger. Selger aksepterer å sende en ny, korrigert faktura med kjøpers 
bestillingsnummer. Betalingsfristen begynner fra datoen selgeren mottar den korrekte fakturaen fra kjøper. Føderale, 
statlige eller lokale skatter av enhver art som faktureres kjøper, skal stå separat i selgers faktura. 
  
4.Pakking og forsendelse av varer: Selger skal merke bestillingsnummeret på hver container og på pakkseddelen som 
inkluderes i hver container. Med mindre annet står i bestillingen, skal frakten være forhåndsbetalt og det vil ikke komme 
ekstra omkostninger for pakking eller transport, levering vil skje til kjøpers anlegg eller sted som sendte bestillingen, og 
eierskiftet og tapsrisikoen overføres ikke til kjøper inntil bestillingen har blitt kontrollert og akseptert. 
  
5.Kontroll, avvisning av varer: Kjøper har rett til å kontrollere varene og avvise enkelte eller alle varene som etter kjøpers 
skjønn er mangelfulle eller ikke i samsvar. Varer som avvises slik og varer som har blitt levert i en større mengde enn 
spesifisert i bestillingen, kan etter kjøpers skjønn returneres eller beholdes til disposisjon, for selgers risiko og kostnad. 
Betaling for enkelte eller alle varene er ikke ensbetydende med aksept fra kjøper. 
  
6.Garanti: Selger garanterer: (a) eierrett til varene, fri og uten heftelser eller pant; (b) levering av varene og tjenestene fri 
for krav på patent, varemerke, copyright eller lignende krav; (c) at varene er av salgbar kvalitet og fri for mangler i 
materialer, utførelse og fabrikasjonskvalitet; og (d) at varene egner seg for de vanlige formålene som slike varer brukes til 
og, hvis selger er kjent med et annet bruksområde, skal de være egnet for et slikt formål. Disse garantiene kommer i 
tillegg til alle garantier nedfelt i loven eller tilbudt av selger. Alle garantier fortsetter å gjelde etter aksept og betaling, og 
vil overføres til kjøper og kjøpers ansatte, kunder, etterfølgere og stedfortredere. Selger aksepterer å beskytte og holde 
kjøper skadesløs mot alle tap, kostnader, skader, utgifter (inkludert advokathonorarer) eller kjøpers erstatningsansvar 
som stammer fra eller på noen måte er tilknyttet et brudd på en garanti eller selgers uaktsomhet i forbindelse med 
produksjonen eller utformingen av varene eller i utførelsen av tjenestene. 
  
7.Endringer: Kjøper har til enhver tid rett til å gjøre endringer i spesifikasjoner, materialer, emballasje, tid og sted for 
levering og transportmetode. Hvis slike endringer fører til høyere eller lavere kostnader eller lengre eller kortere tid på å 
utføre tjenesten, skal det gjøres en rettferdig justering. 
  
8.Avbestilling etter ønske fra kjøper: Kjøper kan avbestille en enkelt bestilling eller en del av en bestilling etter eget 
ønske. Hvis det skjer en slik avbestilling, vil selger straks stoppe alt arbeid. Selger vil få utbetalt et rimelig 
avbestillingsgebyr som består av (a) en viss prosent av bestillingsprisen som står i forhold til arbeidet som er utført men 
ennå ikke betalt før avbestillingen skjedde (når dette utbetales, kan kjøper velge å be selger om å levere alle ferdigstilte og 
uferdige varer til kjøper), pluss (b) reelle direktekostnader som følge av avbestillingen (forutsatt at selger gjør sitt for å 
redusere slike kostnader mest mulig). Refunderbare kostnader inkluderer ikke kostnaden for råmaterialer som kan 
brukes eller videreselges av selger i forbindelse med vanlig virksomhet. Kjøper kan velge å kjøpe alle materialer som ble 
bestilt spesifikt av selger for å gjennomføre kontrakten, for selgers kostnad pluss ti prosent. 
  
9.Avbestilling med begrunnelse: Kjøper kan også avbestille en enkelt bestilling eller en del av en enkelt bestilling med 
begrunnelse hvis selger ikke klarer å oppfylle ett eller flere vilkår i bestillingen, inkludert uten begrensning forsinkede 
leveranser, levering av mangelfulle eller ikke-samsvarende produkter, og hvis selger på forespørsel ikke kan gi en rimelig 
forsikring om fremtidige resultater. Ved en avbestilling med begrunnelse, vil kjøper ikke være pålagt å betale annet enn 
en viss prosent av bestillingsprisen som tilsvarer varer eller tjenester akseptert av kjøper. Selger vil stå ansvarlig overfor 
kjøper for alle skader som oppstår på grunn av mangelen som lå til grunn for avbestillingen, inkludert uten begrensning 
alle kostnader for å gjennomføre kontrakten, i tillegg til prisen fastsatt i bestillingen. 
  
10.Samsvar med lover: Selger skal rette seg fullt etter alle lovvedtak, lover, regler og forskrifter som gjelder for varene, 
tjenestene og selger, og vil sikre, beskytte og holde kjøper skadesløs mot selgers mangel på å gjøre dette. Uten å begrense 
den generelle betydningen av ovenstående, aksepterer selger spesifikt å oppfylle alle punktene nedenfor i den grad de 
gjelder for kjøpers bestilling: Regel om like arbeidsmuligheter i paragraf 202 i presidentvedtak 11246, med endringer, og 
bestemmelsene i 41 CFR paragraf 60-1 til 60-60, og paragraf 402 i Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act av 
1974, med endringer, og 503 i Rehabilitation Act av 1973, med endringer, og bestemmelsene i 41 CFR paragraf 60-250 og 
60-741 om like arbeidsmuligheter og gjennomføringsreglene og forskriftene i Office of Federal Contract Compliance 
Programs, og Foreign Corrupt Practices Act. 
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11.Uavhengig leverandør: Når selger utfører ethvert arbeid i forbindelse med bestillingen i lokalene til kjøper eller 
kjøpers kunder, aksepterer selger at slike tjenester skal utføres av selger som en uavhengig leverandør, og selger vil gi alle 
garantier og ta alle nødvendige forholdsregler for å unngå ulykker, skader, dødsfall eller tap for enhver person eller 
eiendom, og vil være eneansvarlig for dette, med mindre kjøper har utvist uaktsomhet. Selger vil ha erstatningsansvar og 
skadeforsikring med rimelige begrensninger som dekker selgers forpliktelser, og vil også ha en egnet 
arbeidsulykkesforsikring som dekker alle arbeiderne som utfører bestillingen.  
  
12.Tidspunkter, forsinkelser: Hvis en leveringsdato og/eller leveringstidspunkt er spesifisert, er tid svært viktig i den 
forbindelse. Men ingen av partene vil ha ansvar for forsinkelser i utførelsen som skyldes årsaker utenfor deres kontroll, 
inkludert men ikke begrenset til naturforhold, myndigheters beslutninger eller arbeidskonflikter.  
  
13.Begrensning av skader, foreldelse: Kjøpers ansvar for ethvert krav av enhver type om tap eller skader som stammer 
fra eller er forbudet med eller er en følge av kontrakten, dens utførelse eller ethvert kontraktsbrudd skal ikke overstige 
prisen som tilsvarer varene eller tjenestene eller en del av dette som ligger til grunn for kravet. Kjøper skal under ingen 
omstendigheter ha ansvar for forventet fortjeneste, tilfeldige skader eller følgeskader eller for gebyrer av noen art. Ethvert 
krav som stammer fra ethvert brudd fra kjøper, må igangsettes senest ett år etter at forholdet som lå til grunn for kravet, 
oppsto. 
  
14.Ansvarsfraskrivelse: Hvis kjøper tilbyr selger en mulighet til å avhjelpe sin utførelse av kontrakten, skal ikke dette 
tolkes som et avkall på ett eller alle vilkårene i kontrakten eller andre rettigheter eller avhjelp som kjøper har etter loven. 
Et avkall på enhver mangel, innebærer ikke avkall på alle andre mangler. 
  
15.Oppdrag: Ingen oppdrag, fullmakt eller underkontrakt er tillatt uten kjøpers skriftlige godkjennelse på forhånd. 
  
 16. Gjeldende lov og verneting: Loven i landet der selger er hjemmehørende, skal regulere disse vilkårene. Partene 
aksepterer at kompetente domstoler i landet der selgers selskap er registrert, skal behandle tvister, samt domstoler som 
har rett til å behandle anker fra disse domstolene. 
 
17. Konflikter: Hvis det oppstår en konflikt mellom vilkårene i denne avtalen og enhver annen avtale, enten den er 
tidligere, pågående eller fremtidig, mellom kjøper og selger, skal vilkårene i denne avtalen gå foran. Hvis en bestemmelse 
i denne avtalen anses av en kompetent domstol for å være ugyldig eller umulig å håndheve, skal de andre bestemmelsene 
fortsatt ha full effekt og virkning. 
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