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NATIONAL INSTRUMENTS (NI) –
SALGSVILKÅR OG SALGSAVTALE
Disse salgsvilkår (“Vilkår”, “Vilkårene” eller “Avtalen”) (inkludert alle andre NI salgsvilkår
det henvises til i det følgende) gjelder kundens (“Kunden”)’s kjøp av NI’s maskinvare
(“Maskinvare”), lisenser for bruk av NI’s programvare (“Programvare”) og produkter med
andre varemerker enn NI’s (samlet kalt “Produktene”), så vel som opplæring, service og støtte
vedrørende programvare og maskiner (“Tjenester”) fra NI. Ved Kundens aksept av NI’s tilbud
og nærværende vilkår er det inngått en salgsavtale.
NI betyr:
National Instruments Norway AS
et datterselskap av National Instruments Scandinavia Corporation (et Texas-selskap med
adresse 11500 North Mopac Expressway, Austin, Texas 78759, som er et heleid datterselskap
av National Instruments Corporation, et Delaware selskap med hovedkontor i 11500 North
Mopac Expressway, Austin, Texas 78759, USA) eller et annet National Instruments selskap
som er identifisert på ordrebekreftelse eller faktura.
Når det i det følgende refereres til National Instruments produkter, tjenester, teknologi,
varemerke eller immaterielle rettigheter, inkluderer “National Instruments” “eller NI” både NI
National Instruments Scandinavia Corporation og National Instruments Corporation. National
Instruments Produkter og Tjenester er kommersielt tilgjengelige standardprodukter og tjenester
som selges til en variert kundemasse fra mange typer virksomheter og er således ikke
konstruert, testet eller spesialtilpasset brukerens spesielle behov. National Instruments
programvare lisensieres til Kunden under de relevante lisensbetingelser som følger Produktet.
Gjeldende versjon av “National Instruments Software License Agreement” er tilgjengelig på
http://www.ni.com/legal/license/.
Ved bestilling til NI, har Kunden bekreftet at den har gjort seg kjent med og er enig i
Programvarelisensavtalen. Denne avtalen gjelder med mindre Kunden og NI har inngått en
separat, underskrevet avtale som gjelder for kjøpet av Maskinvare eller Tjenester. Ved å levere
en bestilling til NI, har Kunden akseptert å være bundet av nærværende salgsvilkår. NI vil
protestere mot, og avvise, og Kunden frasier seg uttrykkelig kjøpsbetingelser som fremkommer
i Kundens bestilling eller annet liknende dokument. Hvis Kunden ikke aksepterer disse
vilkårene må Kunden uten opphold varsle NI, og returnere Produktet ubrukt og i den originale
emballasje.
1. Eiendomsrett
Risikoen for tap av- eller skade på Produktene overføres til Kunden ved levering fra NI's
fabrikk, NI’s lager eller NI’s beslektede selskaper. NI forbeholder seg eiendomsretten inntil
Kunden har betalt Produktet i sin helhet. Uansett beholder NI eiendomsretten til all
Programvare. NI har rett til å tilbakeholde Produktene inntil Kunden har erlagt full betaling til
NI. Finner leveranse sted uten at full betaling er erlagt, har NI salgspant i Produktene i henhold
til panteloven §3-14 inntil hele kjøpesummen er betalt.
2. Skatter og avgifter
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De oppgitte priser for Produktene inkluderer ikke merverdiavgift og alle andre skatter og
avgifter som måtte oppstå ved kjøp av Produkter og Tjenester. Disse er det kunden som er
ansvarlig for. Dersom Kunden er fritatt for betaling av skatter og avgifter, må det fremlegges
dokumentasjon (fritaksmelding e.l.) til NI på ordretidspunktet. jfr. også punkt 5 nedenfor.
3. Priser og vederlag
Hvis Kunden ikke er innvilget kreditt, skal betaling skje ved bestilling ved hjelp av
nettbankoverføring.
Dette gjelder med mindre NI har innvilget Kunden kreditt. Hvis Kunden etter søknad er
innvilget kreditt, skal betaling skje senest 30 dager etter NI’s fakturadato. NI forbeholder seg
retten til å inndra Kundens kreditt når som helst. For beløp som ikke er betalt senest ved
forfallsdagens utløp tilkommer purregebyr og forsinkelsesrente. Pr. dag beregnet med en
månedlig rentesats av NIBOR 3 mndr pluss 8% eller minimum den høyeste rentesats som er
tillatt i henhold til lov om forsinkelsesrenter, inntil NI har mottatt fullt vederlag. Ved bestilling
av en eller flere enkeltenheter vil hver enkelt enhet bli fakturert ved leveranse, jfr. punkt 5
nedenfor. Faktureringsprosesser som ønskes av Kunden som ikke er standard for NI kan
medføre at Kunden må betale et fem prosent (5 %) behandlingsgebyr pluss ethvert beløp som
NI eventuelt må betale til myndighetene.
Programvare lisensieres i henhold til lisensieringsbetingelsene som følger med
Programvaren eller, hvis slike betingelser ikke medfølger, “National Instruments
Software License Agreement” som finnes på http://www.ni.com/legal/license/ på
bestillingstidspunktet. All Programvare lisensieres og blir ikke solgt. Eiendomsretten til
Programvaren forblir hos det/de respektive NI-kontoret/ne som lisensierer den ut.
Ikke NI merkede Produkter kan ofte hverken bli testet eller reparert av NI. Det kan
derfor bli nødvendig for Kunden å kontakte produsenten eller utgiveren for service eller
garantiansvarssaker. NI garanterer ikke, har intet ansvar for å gi kundestøtte og frasier
seg herved alt ansvar (inkludert men ikke begrenset til lovfestet eller indirekte ansvar for
mangler ved produkter eller krenkelse av immaterielle rettigheter) for produkter som
ikke er NI-merkede produkter. Kapitlene om begrenset garanti og NI’s immaterielle
rettighets-ansvar i disse salgsbetingelsene gjelder ikke til salg og kjøp av produkter som
ikke bærer NI’s merke. «Produkter som ikke bærer NI’s merke» betyr enhver
tredjepersonsprodusert maskinvare, programvare eller service som NI selger men som
ikke bærer et NI merke.
I tillegg til nærværende salgsbetingelser er tjenester som ytes av NI regulert i “service
agreements” eller “statements of work” som er avtalt skriftlig av Partene eller i NI’ s
“terms and conditions” som finnes på www.ni.com/legal/serviceterms. Disse er i tilfelle del
av nærværende salgsbetingelser.
4. Bestilling
Hver bestilling skal godkjennes av NI. Når NI har registrert en bestilling utgjør registreringen
aksept av bestillingen. Bestilling kan skje ved bruk av NI's hjemmeside
http://www.ni.com/store/, pr. post eller E-post. Ved bestilling bør følgende opplysninger
oppgis: produktnavn og eventuelt versjon, artikkelnummer, antall, leveringsadresse med
gateadresse, telefonnummer og kontaktperson, samt organisasjonsnummer. NI forbeholder seg
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retten til å kansellere enhver ordre uten noe ansvar overfor Kunden hvis informasjon gitt til NI
av Kunden er unøyaktig. NI forbeholder seg retten til å suspendere eller kansellere enhver ordre
uten ansvar overfor Kunden hvis Kunden har ubetalte regninger overfor NI eller er i
betalingsproblemer.
5. Leveringsbetingelser
Produktene leveres fra NI’s best egnede distribusjonssenter.
Levering skjer på det tidspunkt da Produktet er skipet fra NI’s eller NI’s beslektede selskaps
lager. Leveransen skal skje på eller så nært som mulig den dato som Kunden har oppgitt dersom
partene har blitt enige om en slik dato. Leveringsdagen fastsettes og oppgis etter at bestillingen
er godkjent og nødvendige dokumenter er mottatt. Dersom produktene skal sendes til et sted i
Norge, er det NI som står for forsendelsen til kunden, inkludert toll og fortolling. Kunden er
selv ansvarlig for alle transport– og håndteringskostnader som måtte fremkomme av NI’s
faktura. Ønsker Kunden selv å arrangere transporten, eller hvis produktene skal sendes til et
annet land enn Norge, er det Kunden selv som vil være ansvarlig for all transport og håndtering,
inklusive avgifter, formaliteter, toll og tollklarering. Leveringsdatoer oppgitt av NI er estimater.
NI skal ikke ha noe ansvar for tap eller krav som følger av sen levering av Produktene. Krav
basert på mangelfull transport må fremsettes innen 45 dager etter fakturadato, ellers er kravet å
anse som frafalt. Eiendomsrett ovenfor. Leveranser vil ikke finne sted til Kunder som har
forfalte og ubetalte fakturaer. Krav fra Kunder knyttet til manglende eller mangelfulle
leveranser vil ikke bli behandlet dersom kravene ikke fremmes overfor NI innen ti (10) dager
fra leveringsdagen.
Retur av Produkter Kunden kan levere tilbake standard NI Produkter innen tretti (30) dager
etter fakturadato. NI forbeholder seg retten til å belaste Kunden med et gebyr på 15 prosent av
fakturabeløp uten skatt og avgift for Produkter som returneres til NI. Retur etter tretti (30) dager
etter fakturadato vil ikke bli akseptert av NI. Et “Return Material Authorization” (RMA)
nummer kreves for at Kunden skal kunne returnere et Produkt. Retur av spesialtilpassede og
ikke NI-merkede Produkter er avhengig av NI’s aksept.

6. Begrenset Garanti
NI garanterer at Maskinvaren vil være fri for mangler i materialer og utførelse som medfører
en vesentlig reduksjon av Maskinvarens funksjonalitet i forhold til NI’s til enhver tid gjeldende
og publiserte spesifikasjoner i inntil et år fra fakturadato. I en periode på nitti (90) dager etter
fakturadato garanterer NI at
(i)
Programvaren i det vesentlige vil yte i samsvar med dokumentasjonen som fulgte med
Programvaren og
(ii)
Programvaremediet vil være uten mangler i materiale og utførelse.
NI garanterer at Tjenester vil bli utført på en god og profesjonell måte. Hvis NI i garantitiden
mottar beskjed om mangler eller at et Produkt ikke fungerer etter angitte spesifikasjoner vil NI
etter eget valg,
(i)
(ii)
(iii)

reparere eller erstatte den defekte Maskinvaren eller Programvaren, eller
korrigere mangelfulle Tjenester, eller
refundere beløp betalt for den mangelfulle Maskinvaren, Programvaren eller Tjenesten.
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Garantitiden for reparert eller erstattet Maskinvare eller Programvare vil være den lengste av
gjenværende garantitid eller nitti (90) dager. Hvis NI velger å reparere eller erstatte Maskinvare
kan NI benytte nye eller overhalte deler eller produkter som er likeverdige med nye når det
gjelder ytelse og pålitelighet og som er minst like funksjonelle som den originale delen eller
Maskinvaren. Kunden må skaffe et Return Material Authorization (RMA) nummer fra NI før
Maskinvare som er under garanti returneres til NI’s valgte Servicesenter. Kunden skal betale
transportkostnader forbundet med å sende defekt Maskinvare til NI’s Servicesenter og NI vil
betale transportkostnaden forbundet med å sende Maskinvaren tilbake til Kunden. Imidlertid,
hvis NI, etter å ha undersøkt og testet returnert Maskinvare, konkluderer med at mangelen ikke
er dekket av den Begrensede Garantien, vil Ni gi beskjed til Kunden og returnere Maskinvaren
på Kundens regning. NI forbeholder seg retten til å beregne seg et honorar for å undersøke og
teste Maskinvare som ikke er dekket av den Begrensede Garantien. Den Begrensede Garantien
gjelder ikke hvis en defekt på Maskinvare eller Programvare skyldes Kundens uriktige eller
utilstrekkelige vedlikehold, installasjon, reparasjon eller kalibrering (utført av en annen person
enn NI), uautoriserte endringer, upassende miljø, bruk av en uriktig Maskinvare- eller
Programvarenøkkel; uriktig bruk utenom spesifikasjonen for Maskinvare og Programvare,
uriktig spenning, ulykke, misbruk eller vanskjøtsel; eller en hendelse som lyn, oversvømmelse
eller annen naturkatastrofe.
7. Kundens Ansvar
Kunden forstår og aksepterer at Produktene og tjenestene ikke er konstruert, testet eller ment
for bruk i livsfarlige, usikrede, skadelige miljøer eller andre miljøer som krever sviktsikker
ytelse, inkludert bruk i atomkraftverk; flynavigasjon, flytrafikkontrollsystemer, livreddende
eller livsoppholdende systemer eller andre lignende medisinske systemer eller annen bruk hvor
svikt kan føre til død, personskade eller alvorlig skade på eiendom og miljø (høyrisiko-bruk).
Kunden må ta alle nødvendige forholdsregler for å unngå svikt i Produkter og Tjenester,
inkludert å benytte sikkerhetskopier og nedstengingsmekanismer. NI frasier seg et hvert ansvar
og enhver garanti for Produktene i forbindelse med Kundens eventuelle bruk av Produktene i
et høyrisikomiljø. Kunden skal forsvare og holde NI skadesløs fra alle krav, tap, skader og
søksmål inkludert rettssaker, voldgifter og administrative klager, og utgifter (inkludert rimelige
advokatutgifter) som skyldes høyrisikobruk av Produkter og Tjenester. Videre skal Kunden
holde NI skadesløs for krav i forbindelse med produktansvar, personskade (inkludert død) og
skade på eiendom, uansett om slike krav helt eller delvis er basert på påstand om at NI har utvist
uaktsomhet.
Kunden aksepterer å være ansvarlig for å kontrollere og bekrefte Produktenes eller Tjenestenes
egnethet og pålitelighet når Produktene eller Tjenestene integreres i Kundens systemer eller tas
i bruk i Kundens applikasjoner, inkludert den korrekte design, prosess og sikkerhetsnivå på
disse systemene eller applikasjonene. Videre må Kunden ta de nødvendige forholdsregler for å
unngå feil ved Produkter og Tjenester når Produkter og Tjenester blir integrert i Kundens
systemer eller applikasjoner, inkludert ved for eksempel å sørge for sikkerhetskopier og
nedstengingsmekanismer. Kunden skal forsvare og holde NI skadesløs i forbindelse med alle
krav, tap, skader, tvister inkludert rettssaker, voldgifter, administrative klager og utgifter
(inkludert rimelige advokatutgifter) som skyldes Kundens integrering av Produkter eller
Tjenester i Kundens systemer eller applikasjoner, uansett om slike krav helt eller delvis er basert
på en påstand om uaktsomhet fra NI’s side.
8. Heving, returrett og endrede bestillinger
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Under forutsetning av bestemmelsene i nærværende salgsbetingelser, kan Kunden returnere
Produktene innen tretti (30) dager fra leveransedagen. NI forbeholder seg retten til i slike
tilfeller å kreve at Kunden skal betale en returavgift til NI på femten prosent (15%) av alle
returnerte Produkters pris for å dekke NI's kostnader. Kunden har ikke rett til å returnere
Produktene etter at perioden på tretti (30) dager er utløpt. I de tilfeller leveransen gjelder spesielt
utstyr eller spesielle tjenester har Kunden hele ansvaret for alt tidligere utført arbeid og alle
pågående arbeider. NI skal likevel så raskt som mulig etter at NI har mottatt skriftlig melding
fra Kunden om kravet, iverksette tiltak for å begrense kundens ansvar og kostnader. Kunden
må få et RMA-nummer fra NI innen Kunden returnerer Produktet til NI. Aksept av returnerte
spesialtilpassede Produkter og ikke NI merkede produkter er i sin helhet underlagt NI’s
diskresjon. NI kan erklære en bestilling for å være ugyldig dersom Kunden oppgir uriktige eller
misvisende opplysninger. En endring i en bestilling er ikke bindende for NI med mindre den er
skriftlig godkjent av NI. Retur av Produkter godkjennes ikke dersom emballasjen er skadet eller
åpnet. Videre skal reklamasjoner som gjelder feilleveringer eller skadet gods være sendt
skriftlig til NI innen ti (10) dager etter fakturadato.
9. Garanti er begrenset til det som er beskrevet i disse Vilkår
Med unntak for det som er uttrykkelig angitt i disse Vilkår, leveres Produktene som de er (“as
is”) uten at det gis noe som helst uttrykkelige eller underforståtte garantibestemmelser eller
garantiutsagn og uten at NI på noen annen måte har påtatt seg ansvar gjeldende Produktene.
Dette omfatter, men er ikke begrenset til, underforståtte garantiutsagn gjeldende egnethet,
salgbarhet, anvendelighet for bestemte sluttformål, eiendomsrett eller annen form for
rettighetsbeskrivelser eller andre garantiutsagn som kan følge av handelsbruk eller
omstendighetene rundt salget. NI gir ingen garantier eller andre utsagn som gjelder den bruk av
eller resultatet av bruken av Produktene. Dette gjelder både for presisjon, nøyaktighet,
pålitelighet eller annen egenskap eller formål. I tillegg gjelder at ingen garanti omfatter at
Produktene alltid skal fungere uten forstyrrelser eller feil. NI fraskriver seg uttrykkelig alt
ansvar for eventuelle garantiutsagn som ikke er angitt i nærværende Salgsbetingelser.
10. Ansvarsbegrensninger
A. Intet ansvar for følgeskader: NI's ansvar er begrenset til å gjelde det ansvar som måtte
følge av disse Vilkår. Denne ansvarsbegrensning gjelder også for NI's lisensgivere, agenter,
forhandlere og leverandører, samt alle som er ansatt i disse selskaper. NI samt NI's lisensgivere,
agenter, forhandlere, leverandører og deres ansatte er ikke ansvarlige for skader som måtte
oppstå som følge av Kundens bruk av Produktene. NI samt NI's lisensgivere, agenter,
forhandlere, leverandører og deres ansatte er ikke i noe tilfelle ansvarlige for direkte eller
indirekte skade, utgift eller tap uansett om disse måtte være enkeltstående, uforutsette eller ikke;
for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd) eller for
annen uteblitt gevinst, for tap som følge av at tingene ikke kan nyttiggjøres som forutsatt
(avsavn), tap som følge av innsparinger som ikke oppnås eller eventuelle andre skader som
måtte følge av eller i forbindelse med nærværende Salgsbetingelser eller med bruken av
Produktene eller Tjenestene. De ovenstående begrensningene gjelder uavhengig av om NI eller
NI's lisensgivere, agenter, forhandlere, leverandører og deres ansatte har blitt gjort
oppmerksomme på at det kan foreligge mulighet for at slike skader kunne oppstå. Kunden er
innforstått med at gjeldende priser og lisensavgifter for Produktene gjenspeiler og er begrunnet
i denne fordeling av ansvaret.
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B. Ansvarsbegrensning. Uavhengig av den ovenfor beskrevne ansvarsbegrensning, skal NI’s
ansvar for skadeserstatning under disse salgsbetingelser eller for Produkter solgt under
nærværende Salgsbetingelser, ikke i noe tilfelle kunne overstige høyeste beløp av 50.000 EUR
eller det vederlag som er betalt for det enkelte Produkt som har forårsaket skaden.
C. Skadesløsholdelse for krav fra tredjepart: Kunden skal holde NI skadesløs for alt ansvar
som måtte oppstå som følge av at andre enn Kunden retter krav og gjør gjeldende ansvar mot
NI som følge av påstand om feil i et Produkt som er solgt, lisensiert til eller på annen måte
overlatt til Kunden. Dette gjelder uansett om Produktet er integrert i eller brukt i sammenheng
med et Produkt fra NI. Dette omfatter, men er ikke begrenset til Kundens ansatte. Dette omfatter
tingsskade og personskade, herunder dødsfall.

11. Force majeure
NI er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller mangelfulle funksjoner som skyldes
årsaker som ikke med rimelighet kunne vært kontrollert av eller kan kontrolleres av NI,
inkludert men ikke begrenset til terrorisme, naturskader eller offentlige handlinger, Kundens
egne handlinger, forstyrrelser i levering av telekommunikasjon eller kraft, transport eller
mulighetene til å skaffe nødvendig arbeidskraft og materiell. Det leveringstidspunktet som NI
har beregnet skal forlenges med en tidsperiode som tilsvarer den tid som er mistet på grunn av
forsinkelser som skyldes faktorer som ligger utenfor NI's kontroll. Kan NI helt eller delvis ikke
fullføre sine forpliktelser på grunn av en årsak som ligger utenfor NI's kontroll kan NI heve en
bestilling uten ansvar overfor Kunden.
12. Inngrep i immaterielle rettigheter
Kunden aksepterer at NI og NI’s eventuelle hjemmelsmenn eier og beholder alle rettigheter til
alle immaterielle rettigheter som er integrert i Produktene eller som følger av Tjenestene,
inkludert kundetilpasninger som er utført av NI i forbindelse med denne Avtalen. Intet i Avtalen
skal anses for å gi Kunden noen eiendomsrett eller andre rettigheter til slike immaterielle
rettigheter.
NI skal, dersom det oppstår en tvist som følge av et salg av NI Maskin- og/eller Programvare
med grunnlag i påstand om at NI Maskin- og/eller Programvare eller noen del av NI Maskinog/eller Programvare krenker patentrettigheter, opphavsrett eller varemerke registrert innenfor
den Europeiske Union eller USA, ha rett til å reise søksmål på egen kostnad, forutsatt at Kunden
gir skriftlig melding til NI umiddelbart etter at Kunden får kjennskap om slike forhold og
samarbeider fullt og helt med NI i denne tvisten. Gir Kunden NI de nødvendige fullmakter, den
bistand og de opplysninger NI trenger for å kunne forsvare seg mot eller avverge slike krav, vil
NI etter skriftlig krav fra Kunden, betale eventuell endelig skadeserstatning som følge av en
slik prosess og erstatte eventuelle utgifter som Kunden har hatt.
NI er likevel ikke under noen omstendighet ansvarlig for forliksavtaler som er inngått uten at
NI har gitt skriftlig samtykke på forhånd.
NI skal ikke ha noen forpliktelser eller ansvar for krav med påstand om at Produktene krenker
immaterielle rettigheter utenfor de geografiske grensene til USA, Canada, Mexico, Japan,
Australia, Sveits, Norge, Storbritannia og EU.
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Videre har NI ingen forpliktelser og intet ansvar for krav av noen art som skyldes
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

at Kunden har modifisert Maskinvare, Programvare eller Tjenester;
at Maskinvare, Programvare eller tjenester blir brukt i strid med dokumentasjon som
er fremskaffet av NI og følger Produktene;
at Maskinvare, Programvare eller Tjenester blir benyttet i kombinasjon med eller
sammen med maskinvare, programvare eller tjenester som ikke er levert av NI;
at NI har tilpasset leveransene Kundens spesifikasjoner eller retningslinjer, inkludert
integrering av Kundens programvare eller annet;
produkter som ikke er NI-Produkter.

Det ovenstående representerer Kundens eneste eventuelle krav og NI’s fulle ansvar og
forpliktelser for krenkelse av patent-, varemerke-, mønster- eller andre immaterielle rettigheter
men gjelder kun hvor det ikke er i strid med lov eller forskrift.
Uansett, hvis NI har rimelig grunn til å tro at Maskinvare, Programvare eller Tjenester kan
påstås å krenke noens immaterielle rettigheter, kan NI etter eget skjønn beslutte å
(i)
(ii)

(iii)

betale for at Kunden skal få rett til å fortsette å benytte Maskinvare, Programvare
eller Tjenester,
erstatte Maskinvare, Programvare eller Tjenester med liknende Maskinvare,
Programvare eller Tjenester som ikke krenker andres rettigheter, eller i tilfelle (i)
eller(ii) kommer til anvendelse,
refundere betalingene fra Kunden, i hvilket tilfelle Kunden skal returnere den
aktuelle Maskinvare eller slutte å benytte den aktuelle Programvare eller Tjeneste.

NI's ansvar for krenkelser av immaterielle rettigheter er begrenset til det som fremgår ovenfor.
Denne begrensede rett til erstatning gjelder i stedet for eventuelle andre garantier mot krenkelse
av rettigheter som måtte fremgå av lov eller annen bestemmelse.

13. Endringer og lovvalg
Blir noen av Vilkårene endret eller justert innebærer ikke dette at andre deler av Vilkårene på
noen måte blir endret. Alle tvister som oppstår i forbindelse med disse Vilkår og som gjelder
bestillinger som er godkjent av NI i Norge, skal avgjøres i henhold til norsk rett uten hensyn til
norske lovvalgsregler. I slike tilfeller skal tvister avgjøres i Norge med Asker og Bærum tingrett
som første instans.
14. Service
Begrenset Garanti.
NI garanterer at service vil bli utført på en god og profesjonell måte. Med unntak for den garanti
som er beskrevet i dette punkt gir NI ingen form for garanti (hverken uttrykkelig, ved
konkludent adferd eller på annen måte) for utført service. NI gir ikke
(a) noen garanti som er knyttet til produkter fra andre enn NI eller
(b) noen garanti knyttet til resultater fra utført service eller som er et resultat av råd eller
henvisninger fra NI.
Opplistingen er ikke uttømmende. Begrensningen gjelder enhver form for garanti knyttet til
utførelsen, kommersiell kvalitet, egnethet, brudd på rettigheter, eller egnethet for et særskilt
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formål for noe som er levert eller for noe system som måtte bli skapt som følge av
implementering av en anbefaling NI har gitt. For at Kunden skal kunne påberope seg NI’s
garantiansvar må det være gitt melding om avvik fra krav til service innen 90 dager etter at
Service er utført.
Begrensning av ansvar. NI er ikke ansvarlig for tilfeldige skader, indirekte skader, skader som
følge av forhold utenfor NI’s kontroll, eller følgeskader som måtte oppstå som følge av, eller
som på annen måte har forbindelse med utført service. Ansvarsbegrensningen omfatter
mangelfull mulighet til å benytte Produkter, programvare eller data, og mangelfull mulighet til
å nyttiggjøre seg et særskilt resultat. Dette gjelder selv om NI har fått opplysninger om at slike
skader kunne oppstå og selv om skaden har oppstått som en følge av en instruksjon eller et
forslag fra NI. Med unntak for krav som gjelder personskade, herunder dødsfall, er NI’s totale
ansvar knyttet til utført service eller knyttet til noen begivenhet eller rekke av begivenheter eller
begivenheter som oppstår i forbindelse med service, begrenset til betalt vederlag for service
som fastsatt i egen avtale om service mellom Kunde og NI. Disse vilkår skal utgjøre
ansvarsvilkårene i alle avtaler som inngås mellom Kunde og NI. NI’s priser for service er
fastsatt under hensyntagen til den risikofordeling og de ansvarsbegrensninger som fremgår av
disse avtalevilkår.
Virksomhet med høy risiko. Kunden forstår og samtykker til at NI ikke har testet eller
sertifisert Service beregnet til bruk for programvare som benyttes i virksomheter med høy
risiko, herunder men ikke begrenset til livredning, atomkraft, kontroll av persontransport,
kontroll av lufttransport eller annen form for mulig bruk som kan være livstruende og NI gir
ingen andre forsikringer om at Service er egnet for virksomhet som medfører høy risiko.
Plikt til å holde skadesløs. Kunden aksepterer ansvaret for og samtykker i at Kunden skal
sørge for å holde NI skadesløs for ethvert ansvar for skader, krav eller søksmål som måtte oppstå
som følge av
(a) Kundens unnlatelse av å skaffe egnet og tilstrekkelig lisens, immaterielle rettigheter, eller
andre tillatelser som er nødvendige for service og support av noe Produkt eller for at NI skal
kunne utføre Service. Dette gjelder, men er ikke begrenset til rett til å lage eksemplarer eller
kopiere programvare som Kunden har anskaffet eller
(b) enhver mangel på eksportlisens eller rett til eksport av Programvare eller annet materiell
uten lisens.
15. Eksportregler
Produkter (som i dette kapittelet betyr programvare og teknologi som er del av eller levert
sammen med et Produkt eller en Tjeneste) som kjøpes eller lisensieres fra NI er underlagt U.S.
Export Administrations Regulations (15 CFR Part 730 et. seq.) som håndheves av “U.S.
Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security (BIS)” og andre U.S. lover og
forskrifter gjeldende eksportkontroll, inkludert de som håndheves og administreres av “U.S.
Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC)”, får anvendelse ved
omsetning av produktene. I tillegg er Produktene som distribueres fra NI’s distribusjonssenter
i Europa underlagt kontroll foreskrevet i EU Counsil Regulation Nr. 428/2009. Eksport av disse
Produktene innenfor eller utenfor EU kan også være underlagt ytterligere lisensieringskrav
under “EU Council Regulation nr. 428/2009” med gjennomførings-forskrifter. Produkter kan
ikke eksporteres eller re-eksporteres til noe land som USA har innført handelsrestriksjoner mot.
(P.t. gjelder dette Cuba, Iran, Nord-Korea, Republikken Sudan og Syria. Opplistingen endres
over tid). Kunden bekrefter at den vil overholde alle eksportlover i alle aktuelle land, og således
ikke vil eksportere, re-eksportere eller overføre Produkter kjøpt av NI uten de nødvendige
autorisasjoner, inkludert en eksport- eller re-eksportlisens utstedt av myndighetene i USA, eller
til et forbudt mottakerland eller en forbudt bruk. Produktene kan også kreve eksportlisens
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utstedt av vedkommende myndighet når de returneres til NI. Når NI utsteder et tilbud, en
ordrebekreftelse eller en “Return Material Authorisation” (RMA) utgjør dette ikke en
eksportautorisasjon. Kunden forsikrer at den ikke er forhindret av USAs regler eller andre regler
fra å motta produkter og at Kunden ikke vil eksportere, re-eksportere eller på annen måte
overføre Produktene til en person eller enhet som står på OFAC’s liste over “Specially
designated Nationals” eller på BIS’ liste over nektede personer, eller en ubekreftet liste eller en
annen liste over personer med innskrenkede rettigheter. NI forbeholder seg retten til, uten noe
ansvar overfor Kunden, til enhver tid å kunne nekte eller kansellere enhver bestilling dersom
NI har grunn til å tro at det foreligger brudd på eksportkontroll- eller handelssanksjonsregler.
Kunden kan lese mer om dette på ni.com/legal/export-compliance og kan innhente relevante
importklassifiseringskoder (f.eks. HTS) eksportklassifiseringskoder (f.eksECCN) og andre
eksportdata.
Kunden samtykker i at den ikke på noen måte skal eksportere, re-eksportere eller på noen annen
måte overføre Produkter til noen bestemmelsessteder, selskapsrettslig enheter eller personer
uten at alle nødvendige eksportlisenser og eksporttillatelser foreligger fra amerikanske eller
europeiske myndigheter.
16. Beskyttelse av opplysninger
Kunden aksepterer og er enig i at alle opplysninger (inkludert personopplysninger om Kunden,
Kundens representanter, ansatte eller agenter) som NI innhenter i sammenheng med
salgsforhandlinger (som navn, kontaktinformasjon, kompetanse, Produktinteresse, og så videre,
heretter kalt: “Kundeinformasjon”) er opplysninger som er generelt tilgjengelige for andre i
forbindelse med Kundens vanlige forretningsdrift og er ansett for å være opplysninger relatert
til og innhentet i sammenheng med virksomheten til nevnte representanter, ansatte agenter og
til Kunden selv. Kunden aksepterer herved for seg og for sine representanter, ansatte og agenter
at NI, i henhold til NI’s fortrolighetserklæring og aktuelle lover og forskrifter, særlig
Personopplysningsloven av 14. april 2000, kan
(i)

(ii)

anvende slik Kundeinformasjon til kunde- og kontraktsadministrasjon, til
sikkerhetsformål og til utvikling av kundeforholdet (inkludert å sende
korrespondanse med markedsføringsmateriell om Produkter og tjenester som er
relevante for Kunden), og
overføre Kundeinformasjon til andre NI-selskaper, inkludert de som er lokalisert
utenfor EØS.

Forbrukerbeskyttelse.
Kunden bekrefter at den opptrer i sin vanlige forretningsdrift og ikke er en forbruker. Hvis
Kunden er (enten fordi den driver videresalg eller undervisning) autorisert av NI til å distribuere
(gratis eller mot betaling) eller på annen måte gjøre Produktene tilgjengelige (enten i egne
lokaler eller andre steder) til sluttbrukere som er studenter (eller hobbyister eller andre
privatpersoner) skal Kunden overholde alle lover og regler som gjelder distribusjon av
Produktene til sluttbrukere, inkludert personopplysningslover og lover som gjelder distribusjon
av Produktene til forbrukere (som å skaffe prekontraktuell informasjon og bruksanvisning til
forbrukere, overholde reglene for salg til forbrukere og gi forbrukere garantitid og angrefrist
etter forbrukerkjøpsloven). Kunden skal holde NI skadesløs for alle krav, inkludert men ikke
begrenset til, tredjemannskrav med kostnader og utgifter (inkludert rimelige advokatkostnader)
som skyldes at Kunden ikke har overholdt forbrukerlovgivningen.

9

Version 2018.1.

17. Oppdateringer og endringer
Ni tar forbeholder seg retten til når som helst å kunne oppdatere og endre nærværende Vilkår.
Eventuelle endringer trer i kraft idet de blir lagt ut på http://www.ni.com/legal/termsofsale/.
Imidlertid skal de Vilkår som gjelder på kjøpstidspunktet gjelde for det aktuelle kjøpet av
Produkter og Tjenester.
18. Generelt
Disse Salgsbetingelsene og alle andre vilkår og bestemmelser referert til i disse
Salgsbetingelsene representerer hele Avtalen mellom Partene vedrørende avtalens emne og
erstatter alle tidligere avtaler og forståelser mellom Partene, muntlige som skriftlige, som angår
emnet. Kunden bekrefter å ha lest nærværende avtale, har forstått Salgsbetingelsene og
aksepterer å være bundet av dem. Alle individer som inngår denne Avtalen på vegne av en Part
bekrefter at han/hun har de nødvendige fullmakter til å inngå Avtalen og akseptere
Salgsbetingelsene den inneholder, og at alle forholdsregler som er nødvendige for å akseptere
og underskrive avtalen er tatt.
Nærværende avtale kan ikke endres, utvides eller forandres med vedlegg uten at NI kar gitt sin
skriftlige aksept.
Manglende gjennomføring eller forsinkelse fra NI vedrørende en eller flere rettigheter NI har
etter Avtalen skal ikke bety at NI har fraskrevet seg denne/disse rettighetene. Fraskrivelse av
hvilken som helst rettighet NI måtte ha under Avtalen kan bare skje i skriftlig form og skal ikke
bety at NI fraskriver seg eller endrer en annen del av Avtalen.
Hvis en del, en betingelse eller et Vilkår i Avtalen anses for å være ulovlig, umulig å
gjennomføre eller i strid med preseptorisk lov eller forskrift, skal det ikke ha betydning for
gyldigheten av resten av Avtalen og Salgsbetingelsene, og den ulovlige, ikke gjennomførbare
eller motstridende del, betingelse eller bestemmelse må endres av en domstol med bindende
virkning og med mest mulig hensyntagen til intensjonene i disse Salgsbetingelser.
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