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1 ANVENDELSE 
1.1 Disse allmenne vilkårene gjelder for SafetyRespect ABs 

(«SafetyRespect») levering av fallsikringsprodukter og tjenester til 
kunde. For alle avtaler gjelder den felles delen av vilkårene (DEL 1), 
og for salg gjelder foruten DEL 1 også SafetyRespects Allmenne 
vilkår – salg (DEL 2), og for leie gjelder foruten DEL 1 også 
SafetyRespects Allmenne vilkår – utleie (DEL 3), og hvis montering 
og/eller opplæring er inkludert, gjelder foruten DEL 1 og DEL 2 eller 
DEL 3 også SafetyRespects Allmenne vilkår – montering (DEL 4) 
og/eller SafetyRespects Allmenne vilkår – opplæring (DEL 5). 

____________ 
 

DEL 1 
SAFETYRESPECTS ALLMENNE VILKÅR – FELLES 

2 PRODUKTER OG TJENESTER 
2.1 Med «Produkt» menes i disse allmenne vilkårene de 

fallsikringsproduktene partene har avtalt ved salg eller utleie. Med 
«Tjeneste» menes i disse allmenne vilkårene alt annet enn Produkter, 
f.eks. montering og opplæring. 

2.2 SafetyRespect er ansvarlig for at Produkter og Tjenester oppfyller 
avtalt spesifikasjon ved levering. SafetyRespect forplikter seg til å 
stille instruksjoner for montering, håndtering, tilsyn og vedlikehold 
av Produkter og Tjenester til disposisjon for kunden på den måten 
SafetyRespect finner egnet. 

2.3 SafetyRespect påtar seg ikke noe ansvar for innholdet i f.eks. generell 
markedsføring av Produkter og Tjenester. 

2.4 SafetyRespect er og forblir eneeier av alle immaterielle rettigheter 
knyttet til Produkter og Tjenester.  

3 BESTILLING/AVTALE 
3.1 Avtale inngås gjennom kundens aksept av SafetyRespects tilbud. 

Tilbudet er bindende i 30 dager fra det gis dersom ikke annet er angitt 
i tilbudet. 

3.2 Partenes avtale om salg/leie av Produkter og eventuelle Tjenester, 
f.eks. montering og opplæring, utgjøres av tilbud, disse allmenne 
vilkårene og kundens aksept av tilbud. Dersom kundens aksept 
inneholder opplysninger som er i strid med innholdet i tilbudet eller 
disse allmenne vilkårene, skal innholdet i tilbudet og disse allmenne 
vilkårene ha forrang, med mindre SafetyRespect uttrykkelig har 
godtatt de avvikende vilkårene. 

3.3 Med mindre partene uttrykkelig har blitt enige om noe annet, er det 
kundens ansvar å informere SafetyRespect om forholdene på stedet 
der Produkter skal monteres og brukes, og eventuelle Tjenester 
leveres. Kunden skal informere om den tiltenkte bruken av Produktet 
og den eventuelle Tjenesten. 

3.4 SafetyRespect kan på kundens forespørsel, mot vederlag, bistå 
kunden i prosjekterings- og planleggingsfasen av arbeid der kunden 
vurderer å bruke SafetyRespects Produkter og Tjenester. 
SafetyRespect bistår i så fall kunden med det formål å hjelpe kunden 
å vurdere sitt behov. Kunden er alltid ansvarlig for at kundens ordre 
tilsvarer behovet. 

4 YTTERLIGERE BESTILLINGER 
4.1 Ved ytterligere bestillinger av Produkter og/eller Tjenester gjelder, 

med mindre annet er uttrykkelig angitt i SafetyRespects tilbud eller 
SafetyRespects bekreftelse av tilleggsbestilling, vilkårene i det 
opprinnelige tilbudet, herunder disse allmenne vilkårene. 

5 LEVERING, MOTTAK OG KONTROLL 
5.1 Med mindre annet er avtalt, leverer SafetyRespect Produktet FCA 

(Incoterms 2020) til det stedet som er angitt i tilbudet.  
5.2 Med mindre annet er uttrykkelig bestemt, er angitt leveringstid alltid 

omtrentlig. Når faktisk leveringsdato er kjent, har SafetyRespect plikt 
til å informere kunden. 

5.3 Kunden skal foreta en ankomstkontroll ved mottak av produktet. 
Kunden skal varsle SafetyRespect om eventuelle mangler ved 
Produktet innen fem (5) virkedager etter mottak. Kunden kan ikke 
påberope seg eventuelle mangler ved Produktet som ble oppdaget, 
eller burde ha blitt oppdaget, av kunden ved ankomstkontroll, dersom 
kunden ikke varsler SafetyRespect innen den angitte fristen. 

6 EGEN MONTERING M.M. 
6.1 Montering av Produkt som ikke utføres av SafetyRespect, skal utføres 

av personale som har gjennomgått SafetyRespects 
monteringsopplæring. 

6.2 Dersom montering utføres av andre enn SafetyRespect, skal kunden 
sørge for at montøren får tilgang til all relevant dokumentasjon og 
samtlige av SafetyRespects gjeldende instruksjoner og 

monteringsanvisninger for Produktet. 
6.3 Produktene er ment å skulle brukes til visse angitte og spesifiserte 

formål. Bruk av Produktene til annet enn tiltenkte formål, eller i strid 
med avtalen for øvrig eller disse allmenne vilkårene, skjer for 
kundens risiko. 

6.4 SafetyRespect tar ikke ansvar for Produktet, eller dets funksjon og 
sikkerhet, dersom kunden bryter bestemmelsene i punkt 6 eller bruker 
Produktet i strid med disse allmenne vilkårene eller partenes avtale 
for øvrig. 

7 PRIS OG BETALING 
7.1 SafetyRespect debiterer for Produkter og Tjenester, samt for utlegg 

(f.eks. kost og losji), i henhold til SafetyRespects til enhver tid 
gjeldende prisliste. Dersom partene blir enige om en pris som avviker 
fra prislisten, skal det dokumenteres skriftlig.  

7.2 Alle priser er angitt eksklusiv moms og andre offentlige avgifter. 
7.3 Med mindre annet er avtalt, skjer fakturering 1) umiddelbart etter 

fullført levering, 2) løpende månedlig (kalendermåned) på etterskudd 
dersom arbeidet pågår i mer enn 30 dager, samt ved utleie, og 3) etter 
fullført kurs (ved opplæring). Faktura skal betales innen 30 dager fra 
fakturadato. Ved forsinket betaling har SafetyRespect rett til å 
debitere morarente i henhold til renteloven og stanse pågående 
leveranser. 

7.4 Ved salg forbeholder dessuten SafetyRespect seg eiendomsretten til 
Produkter frem til kunden har betalt beløpet i sin helhet. 

7.5 Ved leie gjelder følgende bestemmelser: 
a) Avtalt kalenderdagsleie utgjør leiepris per Produkt og dag. 
b) For samtlige Produkter debiteres leie alle kalenderdager, dvs. også 
helger, helligdager, ferier og lignende. 
c) Tilbehør debiteres separat, i likhet med kostnader for reparasjon, 
kontroll og oppgradering. 
d) Leiebeløp tilbakebetales ikke ved nedetid eller driftsavbrudd, 
uansett årsak. 

8 ANSVAR, ANSVARSBEGRENSNING OG FORSIKRING 
8.1 I tillegg til det som reguleres spesifikt når det gjelder ansvar i DEL 2, 

DEL 3, DEL 4 og DEL 5 i disse allmenne vilkårene, gjelder følgende 
vedrørende ansvar og ansvarsbegrensning mellom partene. 

8.2 SafetyRespect er ikke ansvarlig for skade 
(a) som oppstår som følge av f.eks. forsinkelse, nedetid eller 

driftsavbrudd som ikke skyldes uaktsomhet fra SafetyRespects side 
(b) som skyldes at kunden har gitt feilaktige, uklare eller ufullstendige 

opplysninger 
(c) forårsaket av omstendigheter som har inntruffet etter at Produkter 

og/eller Tjenester er levert  
(d) som skyldes at kunden eller tredjepart ikke har fulgt SafetyRespects 

vedlikeholdsråd og instruksjoner  
(e) som Produktet og/eller Tjenester forårsaker på annen eiendom når 

Produktet er hos kunden 
(f) som for øvrig skyldes feil håndtering, feil montering, reparasjon 

utført av kunden selv, bruk av uautoriserte reservedeler, manglende 
vedlikehold eller normal slitasje 

(g) som skyldes at kundens personale ikke har deltatt i obligatorisk 
trening eller opplæring 

8.3 SafetyRespects skadeansvar er alltid begrenset til direkte skade som 
påføres kunden som følge av SafetyRespects avtalebrudd, og som 
SafetyRespect har forårsaket gjennom uaktsomhet. SafetyRespect er 
aldri ansvarlig for indirekte skade.  

8.4 SafetyRespects totale ansvar er begrenset til € 100 000, og krav må 
fremsettes innen 2 år etter at skaden inntraff. 

8.5 SafetyRespect har produktansvar for Produktet i henhold til gjeldende 
produktansvarslov. SafetyRespect har produktansvarsforsikring. 

8.6 Kunden skal holde SafetyRespect skadesløs for alle krav som rettes 
mot SafetyRespect fra tredjepart, dersom kravet helt eller delvis 
skyldes at kunden har brukt eller på annen måte håndtert Produktet i 
strid med avtalen eller disse allmenne vilkårene og kravet kunne ha 
vært unngått dersom kunden hadde brukt Produktet på korrekt måte. 

8.7 Partene er fritatt for ansvar for å oppfylle sine forpliktelser i henhold 
til avtalen dersom unnlatelsen skyldes omstendigheter utenfor 
partenes kontroll. Befriende omstendigheter er krig eller 
krigslignende handlinger, myndighetsrestriksjoner, brann, streik, 
lockout, forbud eller andre lignende hendelser, forutsatt at den 
rammede parten umiddelbart varsler den andre parten om hendelsen 
skriftlig. Dersom den befriende omstendigheten varer i 3 måneder 
eller mer, har den andre parten rett til å si opp avtalen med umiddelbar 
virkning. Ved befriende omstendighet har SafetyRespect alltid rett til 
omgående å avlyse opplæring som ikke er påbegynt. Ved korrekt 
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oppsigelse eller avlyst opplæring i henhold til dette punktet skal det 
ikke utbetales skadeserstatning på grunn av oppsigelsen. 

8.8 SafetyRespect og kunden skal tegne vanlig ansvarsforsikring, med 
mindre annet er avtalt. 

9 PERSONVERN 
9.1 SafetyRespect registrerer opplysninger om kunder, deres ansatte og 

kursdeltakere i den grad det er nødvendig for å oppfylle inngåtte 
avtaler, og følger for øvrig all relevant personvernlovgivning, noe 
som betyr at den registrerte alltid har rett til innsyn i hvilke 
opplysninger SafetyRespect lagrer, samt rett til å kreve at 
opplysninger slettes (med mindre SafetyRespect har rettslig 
grunnlag for å lagre opplysningene). 

10 OPPSIGELSE FØR TIDEN 
Begge parter har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning 
dersom 

(a) den andre parten har unnlatt å oppfylle en vesentlig del av sine 
forpliktelser i henhold til avtalen og ikke har rettet opp forholdet 
innen 10 dager etter skriftlig anmodning om dette 

(b) den andre parten blir slått konkurs, har innledet 
selskapsrekonstruksjon, akkordforhandlinger eller på annen måte 
kan anses for å være insolvent 

11 LOVVALG OG TVIST 
11.1 Disse allmenne vilkårene skal tolkes i henhold til svensk materiell 

rett, uten anvendelse av dens lovvalgsregler.  
11.2 Tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen, skal endelig 

avgjøres gjennom voldgift i henhold til regler for forenklet voldgift 
ved Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. 
Voldgiftssted skal være Stockholm. 

 ____________ 
 
 

DEL 2 
SAFETYRESPECTS ALLMENNE VILKÅR – SALG 

12 ANSVAR FOR FEIL 
12.1 SafetyRespect er ansvarlig for at Produkter er i samsvar med avtalt 

spesifikasjon. 
12.2 Dersom et Produkt avviker fra det som er angitt i punkt 12.1, 

foreligger det produktfeil. SafetyRespects ansvar for produktfeil er 
begrenset til feil som forelå på tidspunktet for levering til kunden, 
og som reklameres skriftlig i henhold til punkt 12.4 og 12.5, og aldri 
senere enn 12 måneder etter levering. 

12.3 SafetyRespect er kun ansvarlig for feil som oppstår under de 
forholdene som er angitt i avtalen. SafetyRespects ansvar omfatter 
ikke forbruksartikler, og heller ikke produktfeil  

(a) som skyldes at kunden har gitt feilaktige, uklare eller ufullstendige 
opplysninger 

(b) forårsaket av omstendigheter som har inntruffet etter at Produkter er 
levert  

(c) som skyldes at kunden eller tredjepart ikke har fulgt 
SafetyRespects vedlikeholdsråd og instruksjoner  

(d) som for øvrig skyldes feil håndtering, feil montering, reparasjon 
utført av kunden selv, bruk av uautoriserte reservedeler, manglende 
vedlikehold eller normal slitasje 

12.4 Kunden skal kontrollere og reklamere på Produktene i henhold til 
punkt 5.3. Kunden har ikke rett til å påberope seg produktfeil som 
kunden burde ha oppdaget ved slik kontroll. 

12.5 Dersom kunden mener at et Produkt er defekt, skal kunden 
umiddelbart varsle SafetyRespect om dette, og senest innen fem (5) 
virkedager etter at kunden først oppdaget eller burde ha oppdaget 
feilen. Kundens varsel skal inneholde en tydelig beskrivelse av 
feilen og hvordan den arter seg. Dersom kunden ikke gir varsel som 
angitt over, mister kunden retten til å påberope seg feilen overfor 
SafetyRespect. 

12.6 Dersom et Produkt er defekt i henhold til punkt 12.2 over og kunden 
har rett til å påberope seg feilen overfor SafetyRespect, har 
SafetyRespect plikt til etter eget skjønn å 

(a) rette opp feilen 
(b) foreta omlevering med erstatningsprodukt 
(c) kreditere kunden for det defekte Produktet 

Partene kan også bli enige om at kunden i stedet skal få et 
prisavslag. 

12.7 For erstatningsprodukter gjelder den resterende garantitiden for det 
opprinnelige Produktet. 
 

12.8 Kunden skal ved retur av defekte Produkter følge SafetyRespects til 

enhver tid gjeldende retningslinjer for retur- og 
reklamasjonshåndtering, såfremt ikke annet er særskilt avtalt mellom 
partene. Kunden skal, dersom SafetyRespect ber om det, returnere det 
defekte Produktet til SafetyRespect for kundens risiko og regning. 
Kunden står for kostnaden ved retur av defekte Produkter. Kunden 
har ikke rett til å bruke eller kassere, eller la tredjepart bruke eller 
kassere, Produkter som kunden har reklamert på, på noen som helst 
måte, uten SafetyRespects skriftlige samtykke. 

12.9 SafetyRespects ansvar for produktfeil, herunder kriterier for å avgjøre 
om det foreligger feil, er utfyllende regulert i dette punkt 12. Verken 
den svenske kjøpsloven (1990:931) eller FN-konvensjonen om 
kontrakter for internasjonale løsørekjøp gjelder for leveranser og kjøp 
av Produkter, eller for partenes avtale for øvrig. 

    ____________ 
 

DEL 3 
 SAFETYRESPECTS ALLMENNE VILKÅR – UTLEIE 

13 BRUK M.M. 
13.1 Kunden forplikter seg til å bruke Produktet i leieperioden til avtalt 

formål, avtalte arbeidsoppgaver og på avtalt sted. Kunden har ikke 
rett til å flytte Produktet eller la andre enn kunden bruke Produktet 
uten skriftlig samtykke fra SafetyRespect. 

13.2 Kunden forplikter seg til å bruke Produktet utelukkende i henhold til 
SafetyRespects instruksjoner og anvisninger, samt i henhold til alle 
gjeldende lover og regler. 

13.3 Dersom kunden bruker Produktet i strid med avtalen eller 
SafetyRespects instruksjoner og det medfører økt slitasje eller skade, 
har SafetyRespect rett til å debitere kunden for kostnaden ved enten 
å reparere Produktet eller kassere det. 

13.4 SafetyRespect har rett til å montere egne skilt med SafetyRespects 
logo m.m. på Produktet. 

13.5 Kunden er ansvarlig for stell og vedlikehold av Produktet i 
leieperioden. Kunden bærer også all risiko for tap av eller skade på 
Produktet, uansett årsak, i leieperioden. Kunden har plikt til å holde 
Produktet forsikret. Kunden skal umiddelbart varsle SafetyRespect 
dersom det oppstår tap av eller skade på Produktet. Ved skade har 
SafetyRespect rett til å debitere kunden for kostnaden ved enten å 
reparere eller kassere Produktet. Ved tap har SafetyRespect rett til å 
debitere kostnaden for tapet. Ved tyveri har kunden plikt til å 
politianmelde forholdet omgående. 

13.6 Innenfor normal arbeidstid og etter å ha informert kunden har 
SafetyRespect rett til å inspisere Produktet, samt inspisere og 
kontrollere kundens håndtering og bruk av Produktet. 

13.7 SafetyRespect beholder eiendomsretten til Produktet i hele 
leieperioden. Kunden får ingen annen rett til Produktet enn det som 
fremgår av disse vilkårene og avtalen. Kunden må ikke bruke 
Produktet på en måte som kan sette SafetyRespects rett til Produktet i 
fare. 

13.8 Ved tilbakelevering skal kunden sørge for at Produktet er rengjort og 
– med hensyn til normal slitasje – i god stand. Dersom Produktet er i 
dårligere stand enn det normal slitasje skulle tilsi, har SafetyRespect 
rett til å reparere og rengjøre Produktet eller, dersom reparasjon ikke 
er mulig, kassere Produktet for kundens regning. 

14 LEIEPERIODE 
14.1 Leieperioden skal fastsettes av partene i avtalen, f.eks. gjennom 

fastsettelse i SafetyRespects tilbud. Leieperioden regnes fra og med 
den datoen da Produktet leveres i henhold til avtalte leveringsvilkår, 
til og med den datoen da Produktet tilbakeleveres i henhold til avtalte 
vilkår for tilbakelevering. 

14.2 Avtalt leieperiode er bindende, og kunden har ikke rett til å avbestille 
deler av leieperioden uten særskilt avtale med SafetyRespect. 

15 ANSVAR FOR FEIL 
15.1 Kunden er ansvarlig for forholdene på arbeidsplassen og skal holde 

SafetyRespect informert om gjeldende instrukser og sikkerhetsregler. 
15.2 Dersom Produktet avviker fra det SafetyRespect har forpliktet seg til i 

avtalen, foreligger det produktmangel. Ved produktmangel har 
SafetyRespect plikt til å rette opp mangelen gjennom reparasjon eller 
omlevering uten omkostninger for kunden. Dersom SafetyRespect 
unnlater å rette opp mangelen innen rimelig tid, har kunden rett til et 
prisavslag på leiesummen med et rimelig beløp. For ikke å miste retten 
til å påberope seg produktmangel må kunden reklamere på mangelen 
omgående – og uansett ikke senere enn fem (5) virkedager – etter at 
mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. 

15.3 SafetyRespect er kun ansvarlig for mangler som oppstår under de 
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arbeidsforholdene som er angitt i avtalen. SafetyRespect er ikke 
ansvarlig for feil som skyldes at kunden har gitt feilaktige, uklare eller 
ufullstendige opplysninger. Ansvaret omfatter heller ikke feil som 
følge av omstendigheter som oppstår etter at Produktet er levert, 
forsømmelse fra kundens eller tredjeparts side eller andre 
omstendigheter utenfor SafetyRespects kontroll. 

16 ETTER AVTALENS OPPHØR 
16.1 Etter leieperioden skal Produktet demonteres og tilbakeleveres til 

SafetyRespect på anvist sted. Kunden er ansvarlig for at disse 
tiltakene gjennomføres.  

16.2 Dersom det foreligger oppsigelsesgrunn før tiden i henhold til punkt 
10, har SafetyRespect rett til å demontere og hente Produktet 
umiddelbart for kundens regning. Kunden har plikt til å gi 
SafetyRespect tilgang til stedet for å kunne gjennomføre 
demontering og henting. 

____________ 
 
 

DEL 4 
SAFETYRESPECTS ALLMENNE VILKÅR – MONTERING 

17 LEVERING OG MONTERING 
17.1 Montering utføres på det stedet som kunden har angitt, og i henhold 

til fastsatt tidsplan for montering. Fastsatt tidsplan er, med mindre 
annet er uttrykkelig angitt, foreløpig og kan bli endret. Ved mer enn 
ubetydelige endringer i tidsplanen skal SafetyRespect informere 
kunden om endringene. 

17.2 SafetyRespect forplikter seg til å utføre Montering på en fagmessig 
måte. Montering skal utføres av kvalifisert personale. 

17.3 SafetyRespect forplikter seg til å påse at eget personale og 
eventuelle underleverandører overholder de regler og 
sikkerhetsforskrifter som gjelder på arbeidsplassen. Det er imidlertid 
kundens ansvar å holde SafetyRespect og SafetyRespects personale 
og eventuelle underleverandører informert om alle relevante regler 
og sikkerhetsforskrifter. 

17.4 SafetyRespect har rett til å benytte underleverandører til å utføre 
hele eller deler av Tjenesten. Dersom SafetyRespect benytter 
underleverandører, er SafetyRespect ansvarlig for 
underleverandørenes arbeid på samme måte som for sitt eget, samt 
for at slikt personale har relevant opplæring. 

18 KUNDENS FORPLIKTELSER 
18.1 Kunden skal utnevne en kontaktperson, som for kundens regning er 

ansvarlig for å samordne prosjektet med SafetyRespect. 
18.2 Kunden er ansvarlig for stedet der Montering skal utføres. Dette 

ansvaret omfatter blant annet å sørge for at stedet der Tjenesten skal 
utføres er klargjort for de tiltakene SafetyRespect skal iverksette, 
samt at personalet som skal utføre Montering, gis nødvendig tilgang 
til monteringsstedet for å kunne utføre Montering i henhold til det 
partene har avtalt. 

18.3 Det er kundens ansvar å informere SafetyRespect om særskilte 
forhold på monteringsstedet som det kan antas at SafetyRespect har 
behov for å kjenne til. Dersom informasjon om særskilte forhold 
ikke er gjort kjent for SafetyRespect før tilbudet gis, har 
SafetyRespect rett til å debitere kunden et tillegg til tilbudsprisen for 
merkostnader som slike særskilte forhold forårsaker. 

18.4 Kunden er ansvarlig for virksomheten på monteringsstedet dersom 
ikke annet er særskilt avtalt. Kunden er ansvarlig for å sikre at 
Montering av Produkter i henhold til avtalen ikke krenker andres 
rettigheter, f.eks. andres eiendomsrett eller råderett over bestemt 
eiendom. 

18.5 På stedet er kunden ansvarlig for å skaffe til veie det utstyret og de 
øvrige fasilitetene som er angitt i tilbudet, samt det utstyret og de 
øvrige fasilitetene som SafetyRespect med rimelighet kan forvente 
å finne på monteringsstedet. Kunden skal også tilby og yte 
SafetyRespect bistand i rimelig omfang.  

18.6 Kunden skal sørge for at SafetyRespects personale har tilgang til 
egnede personalfasiliteter på stedet hvor Tjenesten utføres, f.eks. 
etablering av brakker og lignende. 

18.7 SafetyRespect er ikke ansvarlig for feil eller forsinkelser som 
skyldes at kunden ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til 
dette punkt 18. SafetyRespect har rett til å debitere kunden for 
merkostnader som oppstår som følge av kundens manglende 
oppfyllelse. 

19 ANSVAR FOR FEIL 
19.1 Dersom Tjenesten avviker fra det SafetyRespect har forpliktet seg 

til i disse vilkårene, særlig når det gjelder punkt 17 over, er Tjenesten 
mangelfull. Er Tjenesten mangelfull, forplikter SafetyRespect seg til 
å rette opp mangelen ved å utføre Tjenesten på nytt innen rimelig tid 
uten omkostninger for kunden. Dersom SafetyRespect unnlater å rette 
opp mangelen innen rimelig tid, har kunden rett til en prisreduksjon 
på Tjenesten med et rimelig beløp. For ikke å miste retten til å 
påberope seg en mangelfull Tjeneste må kunden reklamere på 
mangelen omgående – og uansett ikke senere enn fem (5) virkedager 
– etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. 

19.2 SafetyRespect er kun ansvarlig for mangler som oppstår under de 
arbeidsforholdene som er angitt i avtalen. SafetyRespect er ikke 
ansvarlig for feil som skyldes at kunden har gitt feilaktige, tvetydige 
eller ufullstendige opplysninger. Ansvaret omfatter heller ikke feil 
som skyldes omstendigheter som har oppstått etter at Tjenesten ble 
fullført, forsømmelse fra kundens eller tredjeparts side, force majeure 
(i henhold til punkt 8.7 over) eller andre omstendigheter utenfor 
SafetyRespects kontroll. 

19.3 Kriterier for å avgjøre om det foreligger mangler og SafetyRespects 
ansvar for mangelfull Tjeneste er utfyllende regulert i dette punkt 19. 
 

____________ 
 

DEL 5 
SAFETYRESPECTS ALLMENNE VILKÅR – OPPLÆRING 

20 BESTILLING OG AVBESTILLING 
20.1 Kurspåmeldinger behandles i den rekkefølgen de mottas av 

SafetyRespect, og en bestilling er bindende når den er bekreftet av 
SafetyRespect. Ved avbestilling tidligere enn sju (7) dager før avtalt 
kursstart debiteres 20 % av kursavgiften. Ved avbestilling før 
kursstart, men senere enn sju (7) dager før avtalt kursstart, debiteres 
80 % av kursavgiften. En kursplass kan overføres til en annen person. 

20.2 SafetyRespect AB forbeholder seg retten til å avlyse bestilte kurs på 
grunn av sykdom, ikke oppnådd minimumsantall deltakere (med 
mindre annet angis, gjelder punkt 21.1) samt force majeure (se punkt 
8.7). Dersom SafetyRespect avlyser kurs, er ikke kurspåmeldingen 
lenger bindende.  

21 ANTALL DELTAKERE 
21.1 Med mindre annet er særskilt angitt, må minst det minimumsantall 

deltakere som er angitt for kurset, være påmeldt for at et kurs skal 
holdes.  

22 MEDISINSKE KRAV 
22.1 Kursdeltakere må være helt friske, og skal fylle ut en erklæring om 

dette ved kursstart.  
23 KURSRESULTAT 
23.1 Kursdeltakere vurderes praktisk og teoretisk (noen kurs har teoretiske 

tester). Ved fullført, godkjent kurs tildeles et sertifikat som er gyldig 
i 3 år fra utstedelsesdato (bortsett fra TTU-kurs, der 
gyldighetsperioden er 1 år). Deltakere som ikke får godkjent kurset 
sitt, får tilbud om å ta kurset på nytt dersom det er ledig plass på neste 
kurs, med 10 % rabatt på kursavgiften. 
 
 
_____________________________________ 


