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Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS 
 
Et selskap i Atlas Copco gruppen innenfor Berg- og Gruveteknikk. Selskapet har ansvar for 
markedsføring, salg og service av Atlas Copcos utstyr til anleggs- og gruvekunder i Norge, 
Færøyene og Island. Vi står for samarbeid, engasjement og nyskapning. Vi har gjennom vår  
100 år lange historie lyttet til våre kunder og skaffet oss den innsikt som har gitt oss sterk 
markedsposisjon. Gjennom samarbeid med våre kunder vet vi deres behov og kan finne nye og 
bedre løsninger. 
 
E-handel 
Shop Online er gruppens program for e-handel. På en felles side kan kundene finne data fra alle 
divisjoner relatert til produkter, priser, levering osv. Dermed kan kunder som handler fra flere 
forretningsdivisjoner, få alt på ett sted. Shop Online  er tilgjengelig på mange språk, og stadig nye 
språk kommer til.  
 
Reservedeler og service 
For å opprettholde kvaliteten på din maskin har vi et landsdekkende nettverk av service-
verksteder og serviceteknikere med spesialkompetanse som alltid er beredt til å hjelpe til dersom 
problemer skulle oppstå. 
Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS har et omfattende tilbud av serviceprodukter som gjør 
at du kan finne riktig løsning for akkurat dine behov. Vi kan tilby serviceavtaler på flere nivåer for 
å møte kravene til din virksomhet og sikre din produktivitet. Regelmessig forebyggende service 
av din maskinpark sikrer driftssikkerheten og minimerer risikoen for uventede stopp med høye 
utgifter. 
 
Distribusjon 
Pålitelig levering er en topprioritert for kunder. Ved å fjerne lokale lagerbeholdninger og fokusere 
på effektiv og fleksibel produksjon jobber Atlas Copco for en leveringsservice av høy kvalitet.  
Atlas Copco har noen godt etablerte distribusjonssentre i både Europa og USA. Disse sentrene 
er spesialister på hele den utgående logistikkjeden og har ansvaret for all administrasjon av 
varer, fra de kommer inn på lager til de når kunden.  
 
Kundefinansiering 
Atlas Copco Customer Finance er gruppens interne finansieringsfirma, som tilbyr finansiering til 
kunder i Atlas Copco-gruppen. Med Atlas Copcos markedskunnskap og med fokus på gruppens 
produkter og forbruksvarer, har vi som mål å hjelpe kundene våre med å finne de beste 
betalingsbetingelsene med hensyn til deres spesifikke behov i forbindelse med utstyr, 
forretningskrav og lokale markedsforhold.  
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Standard salgs- og leveringsbetingelser for Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS 

 
1.  Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder med mindre annet er skriftlig avtalt. 
2.  Tegninger. 

Tegninger som en part overlater den annen må ikke uten eierens forutgående skriftlige samtykke kopieres eller 
gjøres tilgjengelig for tredjemann. Alle tegninger skal på anmodning returneres til eieren. 

3.  Levering og risikoovergang. 
Salgsgjenstanden leveres fritt Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS lager hvis ikke annet leveringssted er 
skriftlig avtalt. Med lager menes lager Langhus eller godsterminal i Oslo. Levering er skjedd og risikoen gått 
over på kjøper når salgsgjenstanden forlater Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS lager. Såfremt kjøper av 
ulike årsaker ikke aksepterer leveransen, skal ikke salgsgjenstanden under noen omstendigheter tas i bruk. 

4.  Transport og forsikring. 
Transport og forsikring av salgsgjenstanden fra leveringssted skjer for kjøpers regning og risiko. Kjøpers 
særlige ønsker i forbindelse med transport og forsikring må meddeles Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS 
i god tid. Når brukte maskiner skal transporteres fra et bestemmelsessted til et annet skal ansvarsforholdet 
vedr.transport og forsikring avklares skriftlig før transporten finner sted. 

5.  Salgspant. 
Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS forbeholder seg salgspant i salgsgjenstanden for sine 
tilgodehavender inntil full betaling har skjedd. Aksept, sjekk eller gjeldsdokument anses ikke som betaling før de 
er innfridd i sin helhet. 

6.  Leasing. 
Først når Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS får bekreftelse fra gjeldende finansieringsselskap på at 
leasingtilbudets vilkår er oppfylt, kan levering skje. 

7.  Prisberegning. 
7.1 Prisene er angitt eksklusive merverdiavgift. Hvis ikke bestemt pris er avtalt, skal leveringsdagens pris gjelde.  Er 

bestemt pris tilbudt, tas det for importerte varer forbehold om tillegg dersom valutakursen på leveringsdagen 
overstiger kursen på tilbudsdagen med mer enn 2 %. Tillegget tilsvarer endringen i valutakursen. 

7.2 Innsigelser mot fakturaen må meddeles Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS skriftlig senest 10 dager etter 
mottakelsen av denne. 

8.  Betalingsbetingelser - Forsinkelsesrente. 
Betalingsbetingelser er kontant ved levering. Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrenter iht. gjeldende 
satser. 

9.  Leveringstid. 
Oppgitt leveringstid er veiledende hvis det ikke er uttrykkelig angitt i avtale eller kontraktsform at den er 
garantert. For lagervarer tas forbehold om mellomsalg. 

10. Erstatning og hevning ved forsinket levering. 
10.1 For oversittelse av veiledende leveringstid betales ingen form for erstatning. 
10.2  Overholdes ikke leveringstiden og dette medfører økonomisk tap for kjøper som kan dokumenteres, er kjøperen 

berettiget til en konvensjonalbot som utgjør 0,25 % av kontraktsummen for hver hele uke leveringstiden 
overskrides, maksimalt begrenset til 5 % av kontraktsummen. 

10.3  Er forsinkelsen vesentlig, kan kjøpet heves. 
11. Force Majeure. 
11.1 Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS ansvar bortfaller dersom forsinkelsen skyldes en leveringshindring 

som ikke Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS med rimelige midler kunne unngå. 
11.2 Inntreffer slike leveringshindringer, forlenges leveringstiden med den tid hindringen varer. Ved lengre varighet 

kan avtalen heves av en part når fortsatt bundethet vil virke urimelig. 
12. Verneregler. 

Salgsgjenstanden skal leveres med slikt verneutstyr lov eller offentlig forskrift krever. Utgifter til verneutstyr som 
påbys etter at avtalen er inngått, bæres av kjøperen. 

13. Reklamasjon over mangler. 
13.1 Mangler ved salgsgjenstanden ved mottak kan bare påberopes hvis skriftlig reklamasjon er kommet frem til 

Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS innen 14 dager fra mottaket av salgsgjenstanden, eller servicen 
/reparasjonen ble foretatt. 

13.2 Mangler som først kan oppdages når salgsgjenstanden er montert og prøvekjørt, kan påberopes dersom 
reklamasjon skjer straks etter at mangelen er konstatert. Det forutsettes at mangelen er oppstått ved riktig bruk 
av gjenstanden som betinger at periodisk vedlikehold er utført ifølge sjekklister eller instruksjonsbøker. 
Reklamasjonen skal fremføres skriftlig til Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS.  

13.3 Kjøperens rett til å påberope mangler bortfaller under enhver omstendighet ved utløpet av følgende terminer 
regnet fra levering: 1500 timetellertimer eller etter 1 år, hva som inntreffer først. For reservedeler, 
byttekomponenter og reparasjonstjenester gjelder: 750 timetellertimer eller 6 måneder, hva som inntreffer først. 

13.4 Kjøperens rett til å påberope mangler bortfaller også hvis en mangel blir reparert eller salgsgjenstanden blir 
forandret av andre enn Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS uten skriftlige og forutgående samtykke. 

13.5 Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS ansvar for mangler ved brukte salgsgjenstander avtales særskilt. Er 
ikke annet skriftlig avtalt, anses salgsgjenstanden for solgt i den stand den befinner seg, uten mangelansvar for 
Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS. 
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14. Retting av mangler. 
14.1 Forutsatt gyldig reklamasjon har kjøperen krav på at Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS retter mangelen 

innen rimelig tid. 
14.2 Er mangelen av en slik art at kjøperen selv kan reparere den, har Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS 

oppfylt sine forpliktelser når de sender kjøperen den eller de deler som er nødvendige. Defekte deler skal 
sendes Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS så snart mangelen er oppdaget og utbedret. 

14.3  Transport til og fra verksted skjer for kjøpers regning. 
14.4 Hvis retting mest økonomisk kan skje hos Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS, kan Atlas Copco Anlegg- 

og Gruveteknikk AS kreve at kjøperen medvirker til transport av salgsgjenstanden til Atlas Copco Anlegg- og 
Gruveteknikk AS verksted. Nødvendige transportomkostninger bæres av Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk 
AS. 

14.5 Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS har under enhver omstendighet oppfylt sine forpliktelser hvis de etter 
sitt valg og på sin bekostning foretar omlevering av ny, mangelfri salgsgjenstand. 

15. Kjøperens hevingsrett ved mangelfull levering. 
15.1 Krav om å heve et kjøp tilsier at kjøper har fremlagt gyldig reklamasjon i overensstemmelse med pkt. 13 og at 

mangelen er vesentlig. Dersom Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS utbedrer slik mangel innen rimelig tid, 
har ikke kjøper anledning til å heve kjøpet. 

15.2 Hvis kjøperen hever kjøpet, kan han kreve kjøpesummen tilbake uten tillegg av renter mot å stille 
salgsgjenstanden til selgerens disposisjon i sitt lokale. Hvis salgsgjenstanden har vært i bruk, skal Atlas Copco 
Anlegg- og Gruveteknikk AS ha kompensasjon for dette. 

16. Begrensning av erstatningsansvar for mangler. 
16.1 Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS plikter ikke å betale noen form for erstatning eller prisavslag hvis en 

mangel blir utbedret (jfr. pkt. 14), eller hvis kjøperen har tapt sin rett til å heve kjøpet. 
16.2 Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS er ikke i noe tilfelle forpliktet til å erstatte direkte eller indirekte 

produksjonstap. 
16.3 Erstatningskrav er under enhver omstendighet begrenset til 5 % av salgsgjenstandens pris opp til kr 100.000,- 

og 2,5% av overskytende beløp. 
16.4 Utgifter kjøper har hatt til å la andre enn Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS foreta reparasjoner o.l. på det 

solgte produkt, kan ikke kreves erstattet. 
17. Produktansvar. 
17.1 Dersom bruken av salgsgjenstanden volder skade på person, bærer Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS 

ansvaret hvis skade har årsak i uaktsomhet fra Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS side. 
17.2 For skader som salgsgjenstanden eller bruken av den volder på formuesgoder, derunder råvarer eller 

halvfabrikata som bearbeides av salgsgjenstanden, svarer Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS ikke 
erstatning. 

18. Retur.  
Retur av varer kan kun skje etter forutgående avtale, merket med returnummer. 

19.   Avtaleinngåelse. 
Avtale anses inngått den dag ordrebekreftelsen sendes fra Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS. Muntlige 
avtaler er bare gyldige i den utstrekning de er bekreftet skriftlig. Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS 
ordrebekreftelse er bestemmende for salgsgjenstandens spesifikasjoner og for hva som skal leveres.     

20.  Verneting. 
 Enhver tvist som måtte oppstå, skal avgjøres av Oslo byrett 
 
 
 
 


