
Servicekontrakt 
Det er i dag inngått følgende avtale(r) med kundenummer: ________________ Navn: __________________________________________ 

Maskinen(e) er lokalisert på følgende adresse på avtaletidspunkt: __________________________________________________________ Side 1 

Avtaletype 

1 år 5 år Serviceavtaletype 

Basis 

HMS kontroll 

Utvidet Garanti 

Servicebesøk – kun aktuelt for Basis

Antall Produktbeskrivelse Pris Sum 

Uten overnatting Kort besøk, inntil 2,5 timer 

Uten overnatting Mellomlangt besøk, inntil 4,0 timer 

Uten overnatting Hel dag, inntil 8 timer 

Med overnatting Kort besøk, inntil 2,5 timer 

Med overnatting Mellomlangt besøk, inntil 4,0 timer 

Med overnatting Hel dag, inntil 8 timer 

Sum kr 

Fabrikat Type Styring Maskin-/S.nr/ 
avtalenummer 

Sett 
Kryss 

Produkter for denne maskinen Pris 

HMS kontroll med/uten overnatting 

Garanti L (maks 80 000 sykluser/år) 

Garanti XL (maks 160 000 syk./år) 

Garanti XXL (maks 240 000 syk./år) 

Sum kr 
Fabrikat Type Styring Maskin-/S.nr/ 

avtalenummer 
Sett 
Kryss 

Produkter for denne maskinen 

HMS kontroll med/uten overnatting 

Garanti L (maks 80 000 sykluser/år) 

Garanti XL (maks 160 000 syk./år) 

Garanti XXL (maks 240 000 syk./år) 

Sum kr 
Fabrikat Type Styring Maskin-/S.nr/ 

avtalenummer 
Sett 
Kryss 

Produkter for denne maskinen 

HMS kontroll med/uten overnatting 

Garanti L (maks 80 000 sykluser/år) 

Garanti XL (maks 160 000 syk./år) 

Garanti XXL (maks 240 000 syk./år) 

Sum kr 

Alle kontrakter hvor garantiprodukt er valgt har i sin helhet automatisk en varighet på 5 år. Prisgrunnlag er prislisten datert 1.1.2016.

Kunden vedkjenner å ha lest og forstått kontrakten ved sin signatur. Sum valgte avtaler:  ______________________ 

Dato/sted____________________________ Dato/sted______________________________ ______________________ 

_____________________________________ ______________________________________ 

Kundens signatur Kjell Olsen Maskinforretning AS  

______________________ 

Rev. 01.02.2015 

Maskin/objekt: 

Reise- eller døgntillegg:  

Totalsum eks. mva. kr

http://olsenmaskin.no/


Side 2 

Fabrikat Type Styring Maskin-/S.nr/ 
avtalenummer 

Sett 
Kryss 

Produkter for denne maskinen Pris 

HMS kontroll med/uten overnatting 

Garanti L (maks 80 000 sykluser/år) 

Garanti XL (maks 160 000 syk./år) 

Garanti XXL (maks 240 000 syk./år) 

Sum kr 
Fabrikat Type Styring Maskin-/S.nr/ 

avtalenummer 
Sett 
Kryss 

Produkter for denne maskinen Pris 

HMS kontroll med/uten overnatting 

Garanti L (maks 80 000 sykluser/år) 

Garanti XL (maks 160 000 syk./år) 

Garanti XXL (maks 240 000 syk./år) 

Sum kr 
Fabrikat Type Styring Maskin-/S.nr/ 

avtalenummer 
Sett 
Kryss 

Produkter for denne maskinen Pris 

HMS kontroll med/uten overnatting 

Garanti L (maks 80 000 sykluser/år) 

Garanti XL (maks 160 000 syk./år) 

Garanti XXL (maks 240 000 syk./år) 

Sum kr 
Fabrikat Type Styring Maskin-/S.nr/ 

avtalenummer 
Sett 
Kryss 

Produkter for denne maskinen Pris 

HMS kontroll med/uten overnatting 

Garanti L (maks 80 000 sykluser/år) 

Garanti XL (maks 160 000 syk./år) 

Garanti XXL (maks 240 000 syk./år) 

Sum kr 
Fabrikat Type Styring Maskin-/S.nr/ 

avtalenummer 
Sett 
Kryss 

Produkter for denne maskinen Pris 

HMS kontroll med/uten overnatting 

Garanti L (maks 80 000 sykluser/år) 

Garanti XL (maks 160 000 syk./år) 

Garanti XXL (maks 240 000 syk./år) 

Sum kr 
Fabrikat Type Styring Maskin-/S.nr/ 

avtalenummer 
Sett 
Kryss 

Produkter for denne maskinen Pris 

HMS kontroll med/uten overnatting 

Garanti L (maks 80 000 sykluser/år) 

Garanti XL (maks 160 000 syk./år) 

Garanti XXL (maks 240 000 syk./år) 

Sum kr 



Betingelser og vilkår. Disse betingelsene er alltid gjeldene, uavhengig av hva annet brosjyremateriell sier.    Side 3 

Inkludert i avtalen Basis HMS kontroll Utvidet garanti 

Fri telefonstøtte
X X X 

X X X 

Avtalenummer som maskin/objektnummer 

X X 

Maskinbok 

X X X 

Årlig HMS-kontroll 

0 X

Vi foreslår og følger opp avtalte terminer 

X 

X X 

Smøre- og oljeskiftplan følges 

X X 

Justering av vitale komponenter som anslag, knekkevinkel og betjeningselementer 

X X 

Opplærings- og repeteringsbehov dekkes 

X X 

Oppfyller forsikringsselskapenes krav til maskinforsikring (indre skader) 

X X 

Responsgaranti/prioritet ved havari 
X 

5 års avtalevarighet 

X 

X 

Avtalen dekker reservedeler X 

Besøk innen 7 arbeidsdager X 

0 = Kan velges

Vi fungerer som din serviceavdeling

0



   Side 4 
Garanti 
Garantien gjelder fabrikkmonterte maskinkomponenter. Gjelder ikke for slitedeler som er i kontakt med arbeidsstykket, betjeningselementer (tastatur, 
berøringsskjerm m.m.), ved uvøren bruk eller bruk utenfor kapasitetsområdet. Lakkskader og utbedring av skader som ikke har betydning for bruk og funksjon er 
ikke inkludert. Hvis maskindeler ikke lenger produseres/leveres fra produsenten, bortfaller garantien. 

Kundens forpliktelser 
Kunden skal informere leverandøren om nødvendige vernetiltak eller andre forhold av betydning for at arbeidet kan utføres uten fare for ulykker. Kunden forplikter 
seg til å følge de vedlikeholdsrutiner som er anbefalt av produsent og leverandør. Kunden forplikter seg til at servicemedarbeider får adkomst til avtalt tid og at 
utstyret skal være plassert slik at arbeidet kan utføres uten at det forsinkes, forhindres eller på annen måte vanskeliggjøres. Kunden er ansvarlig for nødvendig 
samordning på stedet og for å stille opp med den arbeids-kraft og det utstyr som er nødvendig for gjennomføring av oppdraget. Kunden må være med å legge 
forholdene til rette for at oppdraget kan utføres sikkert, og slik at våre sikkerhets- og arbeidstidsbestemmelser kan følges. Skulle arbeidet bli forsinket eller måtte 
utsettes p.g.a. kundens forhold, blir medgått tid belastet kunden etter gjeldende timesatser. 

Erstatning 
Det dekkes ikke noen form for indirekte tap, så som tap grunnet driftsavbrudd, tap fordi man ikke kan nyttiggjøre seg utstyret, tap grunnet at kontrakt med 
tredjepart faller bort eller ikke kan oppfylles, eller skade på annet enn utstyret. 

Reklamasjonsrett 
Leverandøren gir 6 mnd. reklamasjonsrett på deler som byttes i forbindelse med den utførte service. Det er en forutsetning at utstyret blir brukt i tråd med 
fabrikantens anbefalinger. Feil som er påført utstyret og som ikke kan tilbakeføres til utført service dekkes ikke av reklamasjonsretten. Leverandøren gir kunden en 
reklamasjonsrett på 6 mnd. for den/de feil som er utbedret, fra det tidspunkt utstyret er ferdig reparert på stedet eller stilt til kundens disposisjon for avhenting 
eller fra det tidspunkt den er overlevert selvstendig fraktfører for forsendelse til kunde. Denne rett omfatter ikke ordinær slitasje på deler. 

Oppstart og terminering 
Hvis maskinen i avtaleperioden flyttes, hvis forholdene i lokalene endres, eller hvis forutsetning for garanti på annen måte endres, kan avtalen ensidig sies opp av  
leverandør. Ved avtaleinngåelse etter utløp av nygaranti, må HMS kontrollskjema være utført og feil være utbedret før oppstart. Når serviceavtale med 5 års 
varighet inngås ved nykjøp, bortfaller beløpet for garantidelen første avtaleår. 

Betaling og prisjustering 
Fakturering etter besøk. Produkter som ikke er levert ved avtaleårets utløp blir ikke overført neste år og blir ikke fakturert. Alle produkter kan faktureres månedlig i 
sammen med leasingleie. Prisene justeres årlig, etter lønnsforhandlinger og/eller etter SSB-indeksen. Alle deler er kalkulert med Eurokurs 1 = Norske kroner 7,60. 
Ved vesentlig kursendring justeres deleprisene uten forutgående varsel. 

Leverandørens forpliktelser 
Leverandøren forplikter seg til å utføre de arbeidsoppgaver som er beskrevet i kontrakten. Service skal utføres av kompetent personell og skal føre til et resultat 
som med rimelighet kan forventes. Leverandøren forplikter seg til å dokumentere arbeidet etter utført vedlikehold og holde kunden informert om forhold av 
betydning vedrørende utstyret. 
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