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AVTALE  
 

mellom 
 

Felleskjøpet Agri SA (“Felleskjøpet SA”) som kjøper 
 

og 
 

(Leverandør) som leverandør 
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1. AVTALEPARTER 

Felleskjøpet Agri: Felleskjøpet Agri SA, Depotgata 22, 2000 Lillestrøm. Org.nr: 911 608 103. 
 
Leverandør: (Leverandørens firmanavn, adresse, postnummer, poststed) Org.nr: [000 000 000] 

 
2. KONTAKTPERSONER 

Avtaleansvarlig Felleskjøpet Agri: Avtaleansvarlig Leverandør: 

Navn: 
Telefon: 
Epost: 

Navn: 
Telefon: 
Epost: 

 
3. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Avtalen består av disse avtalebestemmelser (Avtalen), Innkjøpsbetingelser for Felleskjøpet 
Agri, tilhørende vedlegg og eventuelle endringer som er skriftlig avtalt. 
 
Leveransen betyr de Varer og/eller Tjenester Leverandøren skal levere i henhold til Avtalen. 
 
Ved motstrid skal Avtalens dokumenter gis følgende prioritet: 

1. Denne avtalen 
2. Innkjøpsbetingelser for Felleskjøpet Agri 
3. Øvrige vedlegg i den rekkefølge de er listet i Avtalen 

 
Ved motstrid mellom bestillinger/avrop over Avtalen og Avtalens dokumenter, gis 
bestillingen/avropet prioritet. 

 
4. GYLDIGHET 

Avtalen gjelder fra dato Klikk her for å skrive inn en dato. til dato Klikk her for å skrive 

inn en dato.. Partene kan si opp avtalen med Velg et element.måneders skriftlig varsel. 

 
5. AVROP/BESTILLING 

Alle bestillinger/avrop under denne Avtalen skal gjøres skriftlig. Kun bestillinger/avrop der pris, 
mengde, bestillers navn og avdeling tydelig fremkommer, er gyldig og bindende for Felleskjøpet 
Agri. 
 
Ved all kommunikasjon som omfatter bestillinger/avrop og leveranser skal Felleskjøpet Agris 
innkjøpsordrenummer påføres bestillingen/avrop, eventuelle ordrebekreftelser varer samt 
pakksedler og fakturaer. Bestillers referanse skal også påføres alle relevante dokumenter. 
 

6. AVTALEOMFANG. PRISER 
6.1. Avtaleomfang 

Avtalen omfatter kjøp av de Varer og/eller Tjenester som er definerte i vedlegg. 
 

6.2. Priser 
Priser og andre kommersielle vilkår er definerte i vedlegg. Alle priser skal være eksklusive mva. 
Se for øvrig Innkjøpsbetingelser for Felleskjøpet Agri. 
 

6.3. Prisendringer 
Prisene kan endres i den utstrekning regler eller vedtak for offentlige avgifter endres med 
virkning for Leverandørens vederlag eller kostnader.  
 
Pris for Varer og Tjenester kan endres tidligst 12 måneder etter at Avtalen ble inngått. Krav om 
endring av priser skal inkludere dokumenterte relevante kostnadsøkninger som leverandøren 
har hatt, og er oppad begrenset tilsvarende økningen i Statistisk sentralbyrås 
konsumprisindeks (hovedindeksen) med utgangspunkt i indeksen for den måned avtalen ble 
inngått.  Slike prisendringer kan gjøres gjeldende overfor Felleskjøpet Agri med 1 (en) måneds 
skriftlig varsel. 
 
Endringer i valutakurser utover +/- 5 % og som påvirker kostnader Leverandøren har i 
forbindelse med Leveransen, kan gjøres gjeldende overfor Felleskjøpet Agri med 1 (en) 
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måneds skriftlig varsel. Økning i kostnader som følge av dette må dokumenteres. Hvis økninger 
i valutakurser er grunnlag for endringer i prisene, skal vederlaget tilsvarende settes ned uten at 
Felleskjøpet Agri må kreve det hvis valutakursene senere synker. 
 

7. LEVERING 
Leveransen skal være i henhold til avtalt mengde og kvalitet, og skal leveres til avtalt tid og på 
rett sted. 
 
Felleskjøpet Agri skal innen rimelig tid undersøke Leveransen etter mottak. 
 
Levering av Varer er godkjent når undersøkelse er gjennomført og medfølgende obligatoriske 
pakkseddel er skriftlig signert av Felleskjøpet Agri, og eventuelle installasjoner og tester er 
gjennomført og skriftlig godkjent av Felleskjøpet Agri. 
 
Levering av Tjenester er godkjent når Felleskjøpet Agri har mottatt Leverandørens varsel iht. 
punkt 10 om at Tjenesten er utført, og innen rimelig tid skriftlig bekreftet at Tjenesten er 
akseptert, eller ikke akseptert og årsaken til dette. 
 
Se for øvrig Innkjøpsbetingelser for Felleskjøpet dersom annet ikke er angitt i avtalen.  
 
Dersom ikke annet fremgår av Avtalen avtales leveringssted og leveringstid ved 
bestillingen/avropet. 
 
Standard leveringsbetingelser er FCA angitt utleveringssted i henhold til Incoterms 2010, 
dersom annet ikke er avtalt i innkjøpsavtalen eller for leveransen.   

   
 

8. MARKEDSSTØTTE/BONUS 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
9. MERKING 

Se Innkjøpsbetingelser for Felleskjøpet Agri dersom annet ikke er angitt i Avtalen. 
 
10. LEVERANDØRENS PLIKTER 

Leveransen skal være i samsvar med kravene i Avtalen og egnet for det formål Leveransen er 
tiltenkt. Tjenester skal utføres med den grad av faglig dyktighet som kan forventes av 
anerkjente leverandører innenfor tilsvarende eller liknende bransje. 
 
Dersom Leverandøren har utpekt nøkkelpersonell for utføring av Tjenester, skal utskifting av 
slikt personell på forhånd godkjennes skriftlig av Felleskjøpet Agri. Godkjennelse kan ikke 
nektes uten saklig grunn. 
 
Leverandøren skal for egen kostnad sørge for umiddelbar utskiftning av personell som etter 
Felleskjøpet Agris oppfatning opptrer på en klanderverdig måte eller som er uegnet til å utføre 
tjenesten. 
 
Når Leverandøren anser Tjenesten som utført, skal han umiddelbart varsle Felleskjøpet Agri 
skriftlig om dette. 

 
11. BETALING 

Standard betalingsbetingelser er netto pr. 45 dager fra fakturadato. Krav til korrekt faktura 
fremgår av Fakturainstruks for Felleskjøpet Agri. 
 

12. GARANTI 

Leverandøren påtar seg ansvar for feil og mangler som måtte påvises ved Leveransen i Velg 

et element. måneder etter godkjent levering. For delleveranser eller deloppdrag regnes fristen 

fra hele Leveransen er levert og godkjent i sin helhet, alternativt ferdig installert, godkjent og 
klar til bruk. 
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13. KONTRAKTSBRUDD 
13.1. Forsinkelse 

Forsinkelse foreligger når Leverandøren ikke leverer i henhold til de frister som fremgår av 
Avtalen eller bestillinger/avrop under Avtalen, med mindre forsinkelsen skyldes forhold på 
Felleskjøpet Agris side.  
 
Dersom Leveransen har slike mangler at den ikke er egnet til det formål den var tiltenkt, kan 
Felleskjøpet Agri nekte mottak og velge å likestille dette med forsinkelse. 
 

13.2. Dagbot 
I tilfelle forsinkelse påløper dagbot automatisk som Leverandøren plikter å betale pr. 

kalenderdag forsinkelsen varer. Dagboten utgjør Velg et element. % av totalverdi eks. mva. 

av den forsinkede del av Leveransen og alle andre deler av Leveransen som ikke kan tas i bruk 
som forutsatt på grunn av forsinkelsen. Dagboten er begrenset oppad til 10 % av totalverdien 
av Leveransen.  
 
Skyldes forsinkelsen at Leverandør eller noen han svarer for har utvist grov uaktsomhet eller 
forsett, kan Felleskjøpet Agri, i stedet for dagbot, kreve erstatning for det tap han lider som 
følge av forsinkelsen. 
 
Forsinkelse utover maksimal dagbotperiode anses som vesentlig kontraktsbrudd som gir 
Felleskjøpet Agri rett til å heve Avtalen og/eller den forsinkede bestillingen/avropet. 
 

13.3. Mangler 
Leverandør er ansvarlig for enhver mangel ved Leveransen, med mindre mangelen skyldes 
forhold på Felleskjøpet Agris side. 
 
Felleskjøpet Agri skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at mangel er oppdaget eller 
burde ha oppdaget mangelen, og ikke senere enn avtalt garantitid. For utskiftede eller reparerte 
deler løper en tilsvarende reklamasjonsfrist fra det tidspunkt utskiftningen eller reparasjonen 
har funnet sted. Reklamasjonsfristene løper ikke så lenge det foretas utbedringer eller annen 
aktivitet som er nødvendig for korrekt oppfyllelse av Avtalen. 
 
Reklamerer Felleskjøpet Agri ikke i tide kan ikke mangelen gjøres gjeldende senere. Dette 
gjelder ikke dersom Leverandøren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for 
mangler i lengre tid. Felleskjøpet Agri kan uansett gjøre mangelen gjeldende dersom 
Leverandøren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. 

  
13.4. Virkninger av mangel 

Dersom Felleskjøpet Agri reklamerer, skal Leverandøren starte utbedring ved retting eller 
omlevering av mangelen uten ugrunnet opphold. Utbedring skal gjennomføres uten kostnader 
for Felleskjøpet Agri. 
 
Dersom Leverandøren ikke innen rimelig tid har utbedret mangelen, er Felleskjøpet Agri 
berettiget til selv eller ved andre å foreta utbedring for Leverandørens regning og risiko, eller 
kreve prisavslag. 
 
Felleskjøpet Agri kan kreve erstatning for tap han lider som følge av mangel. Slik erstatning er 
begrenset til direkte tap med mindre Leverandøren eller noen han svarer for har utvist grov 
uaktsomhet eller forsett.  
 
Felleskjøpet Agri kan heve Avtalen og/eller bestillingen/avropet dersom mangelen medfører 
vesentlig kontraktsbrudd. 

 
13.5. Øvrige sanksjoner 

Dersom utbedring ikke blir foretatt innen rimelig tid, eller dersom Leverandøren ikke har lykkes 
med å utbedre mangelen, kan Felleskjøpet Agri kreve et forholdsmessig prisavslag. 
 
Har Felleskjøpet Agri krav som følge av Leverandørens mislighold kan Felleskjøpet Agri holde 
tilbake så mye av kjøpesummen som misligholdet synes å utgjøre av det samlede vederlaget. 
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Leverandøren kan ikke holde tilbake sine ytelser som følge av Felleskjøpet Agris mislighold 
såfremt misligholdet ikke er vesentlig. 

 
Dersom Felleskjøpet Agri skulle bli holdt erstatningsansvarlig etter Produktansvarsloven (lov av 
23.12 1988 nr. 104) for skade som produktet volder og som Felleskjøpet Agri ikke kan fraskrive 
seg ansvaret for, har Felleskjøpet Agri full regress mot Leverandøren. 

 
Ved heving har Felleskjøpet Agri rett til å foreta dekningskjøp på rimelig måte og innen rimelig 
tid etter hevingen. Leverandøren skal erstatte differansen mellom kontraktsprisen og prisen på 
dekningskjøpet, i tillegg til annen erstatning etter Avtalen. 
 
Hvis det i forbindelse med Leverandørens virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller 
konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, eller Leverandøren er under 
avvikling, har innstilt sin virksomhet eller befinner seg i tilsvarende prosess med hjemmel i 
nasjonale lover og forskrifter, har Felleskjøpet Agri rett til å heve Avtalen med umiddelbar 
virkning. 
 

14. ENDRING 
Bestemmelsene i dette punkt gjelder kun for Varer som skal tilvirkes særskilt for Felleskjøpet 
Agri, for installasjon og tester, eller for Tjenester. 
 
Innenfor det partene med rimelighet kunne forvente da Avtalen eller bestillinger/avrop under 
Avtalen ble inngått, kan Felleskjøpet Agri kreve kvalitetsmessige og/eller kvantitetsmessige 
endringer i Leveransen samt endret leveringstidspunkt. 
 
Krever Felleskjøpet Agri endring skal Leverandør uten ugrunnet opphold utarbeide en 
beskrivelse som opplyser om eventuelle virkninger på pris og fremdriftsplan. 
 
Vederlag for endringer skal være i samsvar med Avtalens priser, normer og rater, og ellers i 
samsvar med Avtalens opprinnelige prisnivå. Dersom en endring gir besparelser for 
Felleskjøpet Agri, skal Felleskjøpet Agri godskrives dette. 
 
Er partene uenige om det beløp som skal tillegges eller fratrekkes kontraktsprisen eller andre 
konsekvenser som følge av en endring, skal Leverandør likevel iverksette endringen uten å 
avvente endelig løsning av tvisten. 
 
Felleskjøpet Agri kan ved skriftlig varsel til Leverandøren avbestille Leveransen helt eller delvis 
med umiddelbar virkning. Etter slik avbestilling skal Felleskjøpet Agri kun betale det beløp 
Leverandøren har til gode for den del av Tjenesten som er utført, samt dekke dokumenterte og 
nødvendige utgifter oppstått som en direkte følge av avbestillingen. 
 

15. SKADESLØSHOLDELSE 
Når Leveransen gjelder Varer som tilvirkes særskilt, eller gjelder Tjenester, skal Leverandøren 
holde Felleskjøpet Agri skadesløs dersom Leveransen innebærer inngrep i tredjemanns 
patentrettigheter eller andre immaterielle rettigheter, unntatt når dette er en nødvendig følge av 
Felleskjøpet Agris spesifikasjoner og Leverandøren ikke visste eller burde ha visst at slikt 
inngrep forelå. 
 

16. TILGANG DATA - 
(Slett det som ikke passer) 
 
Alternativ 1: Eierskap 
Felleskjøpet Agri eier all data som generes ved bruk av produkter og tjenester som leveres av 
Leverandøren. Dette gjelder både for produkter og tjenester som brukes av Felleskjøpet Agri 
og produkter og tjenester som videreselges av Felleskjøpet Agri og brukes av Felleskjøpet 
Agris kunder. Leverandøren kan ikke bruke slike data utover det som kreves for leveransen 
overfor Felleskjøpet Agri eller Felleskjøpet Agris kunder. Om dataene lagres på Leverandørens 
(eller underleverandørs) servere, skal Felleskjøpet når som helst ha rett til å få en kopi på et 
alminnelig anvendt og maskinlesbart format. På Felleskjøpets forespørsel skal Leverandøren 
slette dataene. Det samme gjelder ved avtalens opphør, med mindre Leverandøren har 



 
 

Side 6 av 6 
 
 
 

 

lovpålagt plikt til videre oppbevaring. Dersom dataene utgjør personopplysninger, skal partene 
etterleve gjeldende personvernregelverk, og om nødvendig skal databehandleravtale inngås.  
 
Alternativ 2: Bruksrett  
Felleskjøpet Agri har rett til å få tilgang til og bruke all data som generes ved bruk av produkter 
og tjenester som leveres av Leverandøren. Dette gjelder både for produkter og tjenester som 
brukes av Felleskjøpet Agri og produkter og tjenester som videreselges av Felleskjøpet Agri og 
brukes av Felleskjøpet Agris kunder. Om dataene lagres på Leverandørens (eller 
underleverandørs) servere, skal Felleskjøpet når som helst ha rett til å få en kopi på et 
alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Dersom dataene utgjør personopplysninger, skal 
partene etterleve gjeldende personvernregelverk, og om nødvendig skal databehandleravtale 
inngås. Den data som genereres av eller stammer fra Felleskjøpet Agri eller dets kunder skal 
[så langt det er praktisk mulig] ikke deles av Leverandøren med tredjeparter. 
 

17. RETTIGHETER TIL LEVERANSER 
Når Leveransen gjelder Varer som tilvirkes særskilt, eller gjelder Tjenester, får Felleskjøpet Agri 
eksklusiv eiendomsrett til Leveransen etter hvert som den tilvirkes. Alle rapporter, tegninger, 
spesifikasjoner og lignende dokumenter samt dataprogrammer, som utarbeides i forbindelse 
med Leveransen, inngår som en del av Leveransen. 
 
Kjøper gis likevel ikke eiendomsrett til Leverandørens design, teknologi, knowhow, patenter 
osv. utviklet uavhengig av Avtalen. Felleskjøpet Agri gis en ugjenkallelig, vederlagsfri og ikke-
eksklusiv bruksrett til slike rettigheter som er nødvendige for ferdigstillelse, drift, vedlikehold, 
reparasjon og modifikasjon av tilvirket Vare eller resultatet av Tjenesten. 
 

18. TVISTER 
Dersom det oppstår tvist om tolkninger eller rettsvirkning av vilkårene skal dette søkes løst ved 
forhandlinger. Fører forhandlingene ikke frem innen avtalt tid, senest innen 4 uker etter første 
forhandlingsmøte, skal tvisten avgjøres av de ordinære domstoler. Nedre Romerike tingrett er 
verneting. 
 
Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. 

 
19. VEDLEGG  

1. Innkjøpsbetingelser for Felleskjøpet Agri 
2. Fakturainstruks for Felleskjøpet Agri 
3. Avtaleomfang/priser 
4. [Evt. andre vedlegg] 

 
Sted:                           Dato:                                                    Sted:                     Dato: 
 
 
For Felleskjøpet Agri SA                                                        For Leverandør 
 
______________________________                                   _____________________________                                                                                                                            
 
 
Signatur og blokkbokstaver     Signatur og blokkbokstaver 
 
 
 
 
 
 
For Felleskjøpet Agri SA 
 
______________________________ 
Signatur og blokkbokstaver 


