
TEXAS INSTRUMENTS NORWAY AS (“TI”) 
Vilkår og betingelser for kjøp (“Kjøpsvilkår”) 

 
1. Anvendelsesområde 
1.1 Disse Kjøpsvilkårene skal gjelde for alle varer og tjenester («Leveranser») som TI utferdiger 
individuelle kjøpsordre for («Kjøpsordre»).  
1.2 Hvis en tilbyder av Leveranser («Selger») fremlegger egne kjøpsvilkår, skal disse ikke være 
bindende for TI, med mindre de er uttrykkelig godkjent skriftlig av en autorisert representant for TI. 
TIs godkjennelse av og/eller betaling for Leveranser medfører ikke at TI godtar Selgers 
kjøpsvilkår, selv om TI skulle være kjent med slike kjøpsvilkår.  
1.3 Endringer, frafallelser, tillegg eller rettelser til disse Kjøpsvilkårene skal ikke være bindende 
for TI, med mindre de er skriftlige og signert av en autorisert representant for TI. En frafallelse av 
kravet til skriftlighet skal også være skriftlig for å være gyldig.   
 
2. Lovvalg 
Gyldigheten og tolkningen av disse Kjøpsvilkårene og enhver Kjøpsordre skal reguleres av norsk 
rett uten hensyn til alminnelige prinsipper i norsk internasjonal privatrett. FN-konvensjonen om 
kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG) kommer ikke til anvendelse. 
 
3. Verneting 
Eksklusivt verneting for alle tvister som måtte oppstå med utgangspunkt i eller i forbindelse med 
disse Kjøpsvilkårene skal være Oslo tingrett. TI er også berettiget til å saksøke Selger ved 
Selgers hovedforretningssted. 
 
4. Priser 
4.1 Prisene fremgår av den aktuelle Kjøpsordren. 
4.2 Dersom Selger utsteder en generell prisreduksjon for utstyr og/eller materialer tilnærmet like 
som de gjenstandene som er beskrevet i en hvilken som helst Kjøpsordre, skal en tilsvarende 
prisreduksjon automatisk få anvendelse for de gjenstandene som er beskrevet en slik Kjøpsordre.    
4.3 Ingen ekstra omkostninger, inkludert omkostninger for pakking eller transport, er tillatt. Prising 
ut i fra vekt, der dette er relevant, skal dekke nettovekten av materiale.  
 
5. Betalingsvilkår  
Fakturaer skal betales innen den fristen som er angitt i den aktuelle Kjøpsordren. Betalingsfristen 
løper fra det tidspunktet TI mottar den relevante fakturaen. Fakturaer kan kun utstedes etter 
levering. Fakturaer må inneholde et gyldig nummer for Kjøpsordren, varelinjenummer, og være 
angitt i en valuta som samsvarer med den aktuelle Kjøpsordren. 
 
6. Skatter 
Med unntak av merverdiavgift («MVA»), som, dersom det er aktuelt, skal følge den satsen som 
gjelder på leveringstidspunktet, skal Selger være ansvarlig for alle skatter og avgifter som 
pålegges av enhver skattemyndighet eller offentlig instans i forbindelse med enhver Kjøpsordre. 
Hver betaling som TI skal foreta i henhold til en Kjøpsordre skal være gjenstand for ethvert 
fradrag, skattetrekk eller motregning av skatt som kan kreves under gjeldende rett, og Selger skal 
på forespørsel gi TI den skattedokumentasjonen som er nødvendig for å hindre eller minimere slikt 
fradrag, skattetrekk eller motregning av skatt. Hver faktura må inneholder Selgers MVA-nummer. 
 
7.  Kvalitet, bokføring og revisjoner 
7.1 Kvalitet. Selger skal til enhver tid opptre i samsvar med TIs gjeldende Supplier General 
Quality Guidelines tilgjengelig på https://wpl.ext.ti.com.  Alle Leveranser skal leveres av Selger fri 
for materielle feil eller rettsmangler. Selger skal sørge for at alle Leveranser, og alle prosesser 
som benyttes i designet, produksjonen og kvalitetskontrollen av slike Leveranser, oppfyller de 
krav, tegninger, prøver og andre spesifikasjoner som er gitt av TI eller henvist til i den aktuelle 
Kjøpsordre, i tillegg til de nyeste og høyeste standarder for sikkerhet, konstruksjon og behandling 
og enhver anvendelig lov og forskrift. Selger skal ha et inspeksjonssystem som er tilstrekkelig til å 
verifisere at denne tilfredsstiller alle krav. På TIs forespørsel skal Selger fremskaffe objektiv 
dokumentasjon på at slikt inspeksjonssystem har blitt implementert og er i drift.  
7.2 Bokføring.  Selger skal merke, opprette og trygt lagre fullstendige og detaljerte regnskap og 
utøve slik kontroll som er nødvendig eller til hjelp for å sikre korrekt økonomistyring, 
kvalitetsstyring, dokumentasjon og etterlevelse av enhver Kjøpsordre. Selgers 
regnskapsmateriale, korrespondanse, instruksjoner, tegninger, kvitteringer, 
underleverandøravtaler, kjøpsordre, bilag, notater og andre data, samt logger for kvalitet og 
sikkerhet relatert til enhver Kjøpsordre («Regnskapsmateriale»), skal oppbevares for en periode 
på minst tre (3) år etter endelig betaling eller for en slik lengre periode som er påkrevet i lov. Uten 
hensyn til det foregående, skal Selger beholde kvalitetsmessige og pålitelige regnskap relatert den 
aktuelle Kjøpsordre for en periode på minst fem (5) år fra opprettelsesdato eller for en slik lengre 
periode som er påkrevet i lov. Slik begrepet anvendes her, skal logger for kvalitet og sikkerhet 
inkludere sertifikater for kvalitetsstyring, leverandørgodkjennelse og oppnåelsesevalueringer, 
endelige produktgodkjennelser og sikkerhetsresultater, kvalifikasjoner for prosesser og/eller 
produkter, kontrolldata for prosesser, rapporter fra inspeksjoner og tester, analyser for returnert 
materiale og rapporter for korrigerende handlinger.  
7.3 Revisjon.  TI har rett til å foreta revisjon eller få revidert alt av Selgers Regnskapsmateriale 
(uavhengig av hvordan dette er oppbevart; skriftlig, elektronisk eller på annen måte) og 
driftsprosedyrer relatert til enhver Kjøpsordre. Selger skal gi TIs eksterne eller interne revisorer 
tilgang til Selgers kontorer og/eller produksjonslokaler og alt Regnskapsmateriale og fysiske 
gjenstander innenfor normale åpningstider, med det formål å foreta revisjon av Selgers 
overholdelse av vilkårene i enhver Kjøpsordre, inkludert, men ikke begrenset til, å verifisere eller 
få verifisert kvaliteten av Leveranser på ethvert produksjonstrinn. Verifisering vil kunne bestå i 
fysisk vurdering eller overvåking av Selgers fasiliteter og kvalitetsprogrammer og/eller 
leverandørinspeksjon. TI skal gi Selger minst tjuefire (24) timers skriftlig forhåndsvarsel om 
planlagt revisjon av Selger. Selger skal stille til rådighet alle fasiliteter og slik assistanse som er 
rimelig med hensyn til sikkerhet og pålitelighet for personale som deltar i slike revisjoner. Mangler 
som avdekkes under slike revisjoner skal utbedres av Selger på raskest mulig måte.  
 
8. Endringer 
8.1 TI har til enhver tid rett til å endre ethvert krav, tegning, prøve eller andre spesifikasjoner for 
Leveranser som er dekket av en Kjøpsordre. I slike tilfeller skal Selger med rimelighet forsøke å 
oppfylle slike endringsmeldinger. Dersom slike endringer medfører en reduksjon eller økning i 
Selgers utgifter eller tidspunktet for levering, skal Selger gi skriftlig melding til TI med forespørsel 
om prisjustering eller endret leveringstid. Selger skal gi skriftlig beskjed til TI om sin forespørsel om 
prisjustering eller endret leveringstid innen fem (5) virkedager etter mottaket av endringsmeldingen. 
Partene skal forhandle i god tro med henblikk på den prisjustering og endring i leveringstid som 
skal foretas. Enhver slik endring må godkjennes skriftlig av autoriserte representanter for partene. 
8.2 Selger skal ikke gjøre endringer i produksjonen, materialer, tester, konfigurasjon eller på 
annen måte endre formen, tilpasningen eller funksjonen på Leveransene eller gjøre endringer i 
spesifikasjonene eller kravene, med mindre TIs skriftlige forhåndssamtykke er innhentet. 

9. Avbestilling, ombestilling, utsettelse 
9.1 TI kan avbestille enhver Kjøpsordre, helt eller delvis, på ethvert tidspunkt, ved å gi skriftlig 
melding til Selger. Ved mottakelse av melding om avbestilling skal Selger informere TI om i 
hvilken grad den har fullført sin ytelse under den aktuelle Kjøpsordren på datoen for meldingen og 
samle inn og levere til TI enhver Leveranse, som da eventuelt eksisterer. TI skal betale Selger for 
enhver Leveranse som blir levert og (der det er aktuelt) akseptert på tidspunktet for slik 
avbestilling til den pris som er angitt under den aktuelle Kjøpsordren, uten videre ansvar. TIs 
lovbestemte avbestillingsrett påvirkes ikke av dette. 
9.2  TI har, etter eget skjønn og innen rimelig tid, rett til å ombestille eller utsette leveringen av 
enhver Leveranse som ikke er sendt, helt eller delvis, uten ansvar. 
 
10. Uforutsette hendelser 
10.1 Force Majeure. Dersom Selger, til tross for at han yter sitt beste, er forhindret fra å levere 
Leveransene under den aktuelle Kjøpsordren på grunn av offentlige tiltak eller reguleringer, 
brann, naturkatastrofer og andre uforutsette og alvorlige årsaker utenfor Selgers rimelige kontroll, 
vil leveringsforpliktelsen bli suspendert for en rimelig periode så lenge slike årsaker fortsetter å 
eksistere («Force majeure-perioden»). Selger må (i) umiddelbart gi TI en detaljert skriftlig 
beskrivelse av den oppståtte situasjonen, (ii) avgi løpende detaljerte statusrapporter til TI 
angående dens anstrengelser for fullt ut å avhjelpe situasjonen, og (iii) ta i bruk alle tilgjengelige 
ressurser som er rimelig for å redusere skadevirkninger av forsinkelsen for TI. TI kan skaffe 
Leveranser fra en tredjepart så lenge Force majeure-perioden vedvarer, uten ansvar eller 
forpliktelser overfor Selgeren. Dersom Force majeure-perioden varer utover førtifem (45) dager, 
kan TI, etter eget valg, avbestille denne Kjøpsordren, uten ansvar eller få Selger til å gjenoppta 
levering når den forhindrende tilstanden opphører.  
10.2 Avsnitt 10.1 får ikke anvendelse dersom situasjonene var forutsigbare eller kunne forhindres 
(inkludert, men ikke begrenset til, forsinkede eller manglende leveranser fra andre leverandører, 
endringer i personell, arbeidskonflikt eller streik som inkluderer Selgers eget personell, 
tredjemanns utstyr eller endringer i programvare). 
 
11. Levering, forsendelser 
11.1 Levering skal skje i samsvar med Incoterms som er spesifisert i den relevante Kjøpsordre. 
Dersom Incoterms ikke er spesifisert, skal DDP (Incoterms 2020) anses som gjeldende Incoterms. 
Leveringstidspunktet er av sentral betydning, og leveringsdatoer skal følges nøye. Selger skal gi 
melding til TI så snart denne blir kjent med en mulig leveringsforsinkelse. 
11.2 Forsømmelse av å overholde de avtalte leveringsdatoene skal anses som et vesentlig 
kontraktsbrudd, og, i tillegg til TIs øvrige rettigheter som måtte følge av disse Kjøpsvilkår eller i 
henhold til lov, er TI berettiget til ansvarsfritt å avbestille den angjeldende Kjøpsordre dersom det 
blir klart at leveringsdatoene spesifisert av TI ikke vil bli overholdt. 
11.3 Selger skal kun sende de kvanta som er spesifisert i det aktuelle Kjøpsordre. TI forbeholder 
seg retten til å returnere enhver overforsendelse for Selgers regning. 
11.4 TI har rett til å avvise forsinkede forsendelser og returnere dem til Selger for Selgers 
regning. 
11.5 Selger skal ikke påta seg forpliktelser vedrørende materiale eller produksjon ut over den 
mengde som er nødvendig for å møte TIs leveringstidsplan eller før det er nødvendig. Det er 
Selgers ansvar å overholde denne tidsplanen, men ikke å foregripe TIs behov. TI er berettiget til å 
returnere til Selger Leveranser sendt til TI forut for tidsplanen, for Selgers regning. 
11.6 Selger skal sørge for at forsendelser er ordentlig pakket og beskrevet i samsvar med TIs 
spesifikasjoner og/eller aktuelle transportbestemmelser. Forsendelser skal være i samsvar med 
TIs instrukser for forsendelser og Global Routing Guide som oppdateres periodevis og er 
tilgjengelig på https://wpl.ext.ti.com.  
 
12. Godkjennelse av levering og rettigheter ved mangler 
12.1 Undersøkelse ved levering. Med hensyn til TIs plikt til å undersøke og til å gi beskjed ved 
mangler, skal lovbestemmelsene gjelde med forbehold om følgende: TIs undersøkelsesplikt skal 
være begrenset til slike mangler som (a) blir synlige ved undersøkelse av innkomne varer under 
utvendig undersøkelse, inkludert undersøkelse av leveringsdokumenter (slik som transportskader, 
feil og manglende leveringer) eller (b) blir synlige under en kvalitetskontroll ved å undersøke 
representative prøver. I alle andre tilfeller vil det avhenge av i hvilken grad en inspeksjon er 
gjennomførbar i ordinær drift og omstendighetene i den enkelte sak. 
12.2 Leveranser som er gjenstand for godkjennelse. Leveranser som kvalifiserer som en 
resultatforpliktelse under en arbeidskontrakt skal godkjennes av TI. Godkjennelsen skal være 
skriftlig.  
12.3 Melding om mangler. TI skal gi melding til Selger om åpenbare mangler som er synlige 
uten videre undersøkelser innen fem (5) dager fra levering eller (der det er aktuelt) godkjennelse. 
TI skal gi melding til Selger om enhver skjult mangel eller mangler som kun er synlige ved 
nærmere undersøkelse innen to (2) uker etter de er oppdaget. Meldinger som sendes innen disse 
fristene skal anses som rettidige.  
12.4 Misligholdsbeføyelser ved mangler. Ved mangler skal TI ha rett til å gjøre gjeldende alle 
lovbestemte misligholdsbeføyelser. Videre forblir TIs lovbestemte rettigheter til å kreve regress 
bakover i leverandørkjeden upåvirket. 
12.5 Rett til å rette.  Uten hensyn til lovbestemte rettigheter kan TI enten selv eller få en tredjepart 
til å rette en mangel, dersom Selger ikke oppfyller sin forpliktelse til å utbedre mangelen innen en 
rimelig tilleggsfrist som er bestemt av TI. En slik tilleggsfrist kan unnlates dersom utbedringen er 
feilslått eller urimelig for TI (f.eks. fordi det spesielt dårlig tid, fare for driftssikkerhet eller 
overhengende fare for uforholdsmessig skade) eller i en situasjon som angitt i kjøpsloven (1988) § 
36 (3). 
12.6 Foreldelsesfrister. Foreldelsesfrister for mangelskrav er tre (3) år fra levering, eller, der det 
er aktuelt, fra godkjennelse. Dersom denne foreldelsesfristen har utløpt, men det oppdages en 
skjult mangel eller en mangel som kun er synlig ved nærmere undersøkelse, skal TI ha en 
tilleggsfrist på ett (1) år fra den dag TI fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap, jf. foreldelsesloven 
(1979) § 10 (1). Foreldelsesfristen kan ikke forlenges under denne bestemmelsen med mer enn til 
sammen 10 år. 
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13. TIs eiendomsrett 
13.1 Selger overdrar til TI fulle eier- og hjemmelsrettigheter til alle Leveranser, inkludert alle 
varer, spesielle tegninger, silisiumbrikker (dies), mønster, verktøy, immaterialrettigheter og andre 
gjenstander som TI har betalt for.  
13.2 Alle materialer, utstyr, spesielle tegninger, silisiumbrikker (dies), mønster eller andre 
gjenstander som Selger har utstyrt TI med («Hjelpeutstyr») skal forbli TIs eiendom. Selger skal 
holde Hjelpeutstyr i god stand, med unntak for normal slit og elde, og skal returnere det når den 
aktuelle Kjøpsordren er fullført eller avsluttet, eller på ethvert annet tidspunkt etter TIs anmodning. 
Selger skal ikke benytte Hjelpeutstyr, eller annen spesiell tegning, silisiumbrikke (die), mønster, 
verktøy eller annen gjenstand laget av Selger til bruk av eller for levering til TI, eller til bruk av 
Selger ved levering til TI, for noe annet formål enn å forsyne TI, uten TIs skriftlige 
forhåndssamtykke. Risiko for tap eller skade på Hjelpeutstyr skal påhvile Selger fra tidspunktet 
for forsendelse til Selger og inntil tilbakelevering til og mottakelse av TI. Hjelpeutstyr skal 
oppbevares separat hos Selger og merkes som tilhørende TI.  
13.3 Ingenting i disse Kjøpsvilkårene skal tolkes slik at de gir Selger noen rett (i) til noen av TIs 
immaterielle eiendeler eller rettigheter; (ii) til å bruke TIs varemerker, foretaksnavn, navn eller logo 
på noe som helst markedsføringsmateriell, nettsider, presentasjoner, pressemeldinger eller annet 
medium eller i forbindelse med noe som helst produkt, tjeneste eller salgsfremstøt; eller (c) rett til å 
bruke TI som referanseperson. 
 
14. Rettigheter til arbeidsresultater  
14.1 Under utførelsen av enhver Kjøpsordre vil Selger kunne finne på eller bringe til livs 
oppfinnelser, oppdagelser, forbedringer, konsepter, i materiell eller immateriell form, skriftlig 
materiale, dokumentasjon, databaser, design, disketter, kassetter, programmer, programvare, 
konstruksjoner, filer og annet materiale (samlet «Arbeidsresultater»). Alle rettigheter til 
immaterielle eiendeler, inkludert opphavsrett og rettigheter til patenter, varemerke, design, 
databaser, knowhow, forretningshemmeligheter og annen konfidensiell informasjon, enten de er 
registrert eller ikke, og inkludert enhver søknad om det foran nevnte (samlet 
«Immaterialrettigheter») i og til Arbeidsresultater skal være TIs eksklusive eiendom fra første 
dag. Selger skal overføre slike Immaterialrettigheter til TI eller, hvor slik overføring ikke er mulig, 
gi TI eksklusive, vederlagsfrie, overdragelige, viderelisensierbare, evigvarende, ugjenkallelige, 
verdensomspennende rettigheter til å bruke og utnytte slike Immaterialrettigheter. Godtgjørelse 
for slik overføring eller lisens skal være inkludert i den godtgjørelsen som er avtalt i den aktuelle 
Kjøpsordre. Arbeidsresultatet skal anses å utgjøre konfidensiell informasjon på TIs hånd og skal 
ikke fremlegges for tredjepart eller brukes av Selger eller andre uten TIs skriftlige 
forhåndssamtykke. 
14.2 Uten hensyn til det foregående beholder Selger og dennes lisensgivere alle allerede 
eksisterende Immaterialrettigheter, enten i materiell eller immateriell form, og utviklet, anskaffet 
eller fremstilt av Selger før utstedelsen av den aktuelle Kjøpsordren (samlet «Eksisterende 
immaterialrettigheter»). I den utstrekning Selgers Eksisterende immaterialrettigheter er 
innlemmet i eller utgjør en integrert del av en Leveranse til TI under en Kjøpsordre, gir Selger TI 
en evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende, ikke-eksklusiv, overførbar lisens (med rett til 
å viderelisensiere) til å lage, få laget, bruke, reprodusere, endre, distribuere og fremvise slike 
Eksisterende immaterialrettigheter. Godtgjørelsen for slik lisens skal være inkludert i den 
godtgjørelsen som er avtalt i den aktuelle Kjøpsordren. Selger skal gi forhåndsvarsel til TI om 
Eksisterende immaterialrettigheter som skal innlemmes i eller vil bli gjort til en integrert del av en 
Leveranse. 
14.3 Før en ansatt eller en tredjepart som utfører arbeid på vegne av Selger setter i gang arbeid 
under en Kjøpsordre, skal Selger inngå gyldige og formålstjenlige overenskomster eller avtaler 
med slik ansatt eller tredjepart slik at alle rettigheter i og til alle Immaterialrettigheter fra en slik 
ansatts eller tredjeparts arbeid tilfaller Selger. Selger skal erverve enhver arbeidstakeroppfinnelse 
knyttet til eller som er en del av ethvert Arbeidsresultat og skal kompensere slike ansatte 
oppfinnere i samsvar med gjeldende lovverk.  
 
15. Skadesløsholdelse for inngrep i tredjemanns immaterialrettigheter 
15.1 Selger skal, for Selgers regning, holde TI, dets administrasjon, styremedlemmer, ansatte, 
representanter, tilknyttede selskaper og kjøpere (direkte eller indirekte) skadesløse for alle krav, 
tap, skader, omkostninger og andre utgifter (inkludert rimelige advokatkostnader) («Krav») som 
kjøp, bruk eller salg av Leveranser og/eller Arbeidsresultater som gjør inngrep i tredjemanns 
Immaterialrettigheter. Selger skal ikke være forpliktet til å forsvare eller være ansvarlig for 
kostnader eller tap i den grad Kravet utelukkende beror på og ikke ville oppstått hvis det ikke var 
for (a) Selgers overholdelse av mønster gitt av TI til Selger eller (b) en modifisering av TI av 
Leveranser som ikke er godkjent av Selger. 
15.2 Uten hinder av punkt 15.1, dersom noen Leveranser er, eller TI har rimelig grunn til å anta at 
de vil bli, gjenstand for et Krav, skal Selger, for egen kostnad sikre TIs rett til å fortsette bruken av 
Leveransene. Dersom Selger ikke kan sikre slike rettigheter, skal Selger etter eget valg enten 
endre Leveransene slik at de ikke gjør inngrep i andres rettigheter, likevel slik at de fremdeles er 
tilsvarende funksjonelle, eller erstatte Leveransene med tilsvarende funksjonelle Leveranser som 
ikke utgjør inngrep. 
 
16. Ansvar, generell skadesløsholdelse  
16.1 Selgers ansvar følger av lov.  
16.2 Selger skal holde TI, dets administrasjon, styremedlemmer, ansatte, representanter, 
tilknyttede selskaper, underleverandører og kjøpere (direkte eller indirekte), etterfølgere og med 
tildelte rettigheter, skadesløse for alle Krav, med utspring i eller som på noen som helst måte har 
tilknytning til: (a) Leveranser levert i henhold til disse vilkår; (b) enhver handling eller unnlatelse av 
Selger, dennes ansatte eller representanter i forbindelse med utførelsen av en Kjøpsordre; (c) 
Selgers, dennes ansattes, eller representanters, forsømmelse av å overholde gjeldende lover og 
forskrifter i forbindelse med utførelsen av enhver Kjøpsordre; eller (d) Selgers, dennes ansattes, 
eller representanters, brudd på disse Kjøpsvilkårene, med mindre Selger godtgjør at denne ikke 
er ansvarlig for et slikt Krav. TI skal raskt informere Selger skriftlig om slike Krav og gi Selger slik 
myndighet, informasjon og rimelig bistand, for Selgers regning, som er nødvendig for å forsvare 
eller gjøre opp slik Krav. TI har rett til å delta i forsvaret av slike Krav for egen regning og med 
advokat etter eget valg. 
16.3 Selger skal også refundere alle TIs kostnader i forbindelse med tilbakekall av produkter som 
etter TIs rimelige mening er nødvendig på grunn av mangler ved Leveransene. TI skal, så langt 
det er rimelig mulig, informere Selger om innholdet og omfanget av en planlagt tilbakekalling og 
sørge for at Selger får mulighet til å gi kommentarer.  
 
17. Forsikring 
Selger skal tegne og opprettholde tilstrekkelig forsikringsdekning, inkludert 
produktansvarsforsikring.  
 
 
 
 

 
18. Leverandørkjede, underleverandører  
18.1 Krav til leverandørkjede. Selger skal overholde gjeldende krav fra TI angående sikkerhet i 
leverandørkjeden og øvrig ansvar for leverandørkjeden, inkludert de som fremgår av TIs Supplier 
Environmental and Social Responsibility Policy og Supplier Code of Conduct tilgjengelig på 
https://wpl.ext.ti.com. Selger skal fremskaffe informasjon om leverandørkjeden på TIs forespørsel, 
inkludert (i) en årlig spørreundersøkelse om egenvurdering av leverandørkjedeansvar, (ii) 
informasjon om Selgers status når det gjelder U.S. Customs Trade Partnership Against Terrorism 
(C-TPAT)-initiativet og European Union Authorized Economic Operator (AEO)-programmet, og (iii) 
Selgers C-TPAT kontonummer og AEO sertifikatnummer, dersom dette er relevant. På forespørsel 
fra TI skal Selger kun bruke TI-autorisert personell ved vareforsendelser. 
 
18.2 Forfalskninger.  Selger skal sørge for at alle komponenter og materialer som er nødvendige 
for å fremskaffe Leveransene under en Kjøpsordre kun stammer fra originale produsenter eller 
autoriserte distributører og skal, på forespørsel, gi TI dokumentasjon med sporing til original 
produsent.  
18.3 Underleverandører. Selger skal ikke sette bort noen del av det arbeidet som skal utføres av 
denne under en Kjøpsordre til en underleverandør uten TIs forhåndssamtykke. Selger skal yte sitt 
beste for å inkludere alle relevante krav i disse Kjøpsvilkårene i avtalene med sine 
underleverandører (inkludert, men ikke begrenset til, punkt 7, 17, 19-23). 
 
19. Overholdelse av lov 
19.1 Generell overholdelse. Selger skal overholde alle relevante lovbestemmelser, forskrifter og 
avgjørelser, påbud og krav utstedt av offentlige myndigheter (inkludert, men ikke begrenset til, krav 
som er angitt i disse Kjøpsvilkårene). Selger skal i god tid innhente godkjennelser, tillatelser og 
lisenser som er påkrevet i forbindelse med den aktuelle Kjøpsordren.  
19.2 Kjemikaliesikkerhet. Selger skal overholde den til enhver tid gjeldende TI Customer 
Material Specification (nummer 6453792) og TI Restricted Chemicals and Materials List (nummer 
6494169), tilgjengelige på https://wpl.ext.ti.com, og gjeldende lover og forskrifter om 
kjemikaliesikkerhet, spesielt forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH), forordning (EU) nr. 
1272/2008 (CLP) og lover som implementerer direktiv 2002/95/EF (RoHS-direktivet). 
19.3 Ozonreduserende stoffer. Med unntak av der hvor en autorisert representant for TI har gitt 
skriftlig godkjennelse til Selger forut for sending, skal Selger ikke bruke eller innføre klasse I 
ozonreduserende stoffer eller innføre klasse II ozonreduserende stoffer (som definert i 40 CFR 
82.104), eller bruke eller innføre stoffer (inkludert stoffer som brukes i produkter og utstyr) som er 
forbudt under forordning (EF) nr. 1005/2009 og/eller andre europeiske og/eller lokalt regelverk med 
lignende innhold, der slike kommer til anvendelse, (til sammen "ORS"), i noen som helst 
Leveranse eller deler av slike. Der hvor en autorisert representant for TI har gitt skriftlig 
godkjenning for å godta Leveranser som inneholder, eller som er produsert ved bruk av ORS, skal 
Selger merke Leveransene med en advarsel i samsvar med 40 CFR 82, underavsnitt E, eller 
forordning (EF) nr. 1005/2009 og/eller andre europeiske og/eller lokale regler med lignende 
innhold, der slike kommer til anvendelse, eller, forut for sending, på annen måte effektivt varsle TI 
skriftlig.  
19.4 Konfliktmineraler. Selger aksepterer videre å overholde, i den utstrekning det er relevant for 
Selger, Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act og tilhørende forskrifter som 
endres med jevne mellomrom eller annet amerikansk, europeisk og/eller lokalt regelverk med 
lignende innhold, der dette kommer til anvendelse (samlet "Konfliktmineralregelverket") og med 
TIs til enhver tid gjeldende retningslinjer for konfliktmineraler (Conflict Minerals Policy), tilgjengelig 
på http://wpl.ext.ti.com. Selger skal implementere retningslinjer og etablere systemer for 
anskaffelse av konfliktmineraler som definert i Konfliktmineralregelverket fra kilder som har blitt 
godkjent av tredjeparter som konfliktfrie. Selger skal uten unødig opphold gi TI informasjon, i det 
formatet TI forespør (med mindre ønsket er urimelig), for å bistå TI med å oppfylle sine 
forpliktelser, eller for å besvare henvendelser fra tredjeparter knyttet til konfliktmineraler som 
definert i Konfliktmineralregelverket, inkludert informasjon som knytter seg til Selgers prosedyrer 
for å avgjøre kilden til eventuelle Konfliktmineraler levert til TI eller brukt i Leveranser. 
19.5 Anti-korrupsjon. Selger innestår for at denne forstår rekkevidden av den amerikanske 
Foreign Corrupt Practices Act og gjeldende europeiske og norske antikorrupsjonslover og  
-forskrifter. Selger innestår for at ved utførelsen av enhver Kjøpsordre, skal Selger ikke foreta 
betaling eller tilby å foreta betaling som er forbudt i henhold til slike lover og regler. Nærmere 
bestemt skal Selger ikke direkte eller indirekte tilby eller foreta betaling, eller tilby eller gi noe av 
verdi til myndighetspersoner, eller hans eller hennes familiemedlemmer, for å oppnå eller 
opprettholde en virksomhet. Myndighetspersoner omfatter alle tillitsmenn eller ansatte hos, eller 
enhver person som opptrer i embets medfør for, enhver statlig myndighet (inkludert føderale, 
statlige, lokale kommunale og nasjonale styresmakter), enhver statlig avdeling, etat, organisasjon 
(inkludert statseide eller kontrollert derav), eller mellomstatlige organisasjoner, eller enhver 
tillitsvalgt for et politisk parti eller kandidat til politisk verv. TI kan trekke fra et beløp som tilsvarer 
beløpet for den ulovlige betalingen som ble foretatt av Selger fra betalingen til Selger under denne 
Kjøpsordren. Selgers brudd på dette punktet utgjør et vesentlig mislighold og TI kan umiddelbart 
avslutte denne Kjøpsordren.  
19.6 Antidiskriminering og human behandling av arbeidstakere. Selger skal ansette 
arbeidstakere på grunnlag av deres evne til å utføre jobben og ikke på grunnlag av deres 
personlige karakteristika eller synspunkter og tro. Selger skal sørge for at produkter (inkludert 
deler) ikke vil bli produsert, fremstilt, utvunnet, eller montert ved bruk av tvangsarbeid, 
fengselsarbeid eller tjenerkontrakt, inkludert gjeldsslaveri, eller ved bruk av illegalt barnearbeid i 
strid med ILO-konvensjon nr. 138 om minstealder for adgang til sysselsetting (ILO-C138) og ILO-
konvensjon nr. 182 om barnearbeid (ILO-C182). Selger vil ikke kreve at noen arbeidstakere forblir i 
arbeid i en periode mot sin vilje. Dersom Selger sørger for spise- eller boforhold, skal han sørge 
for at fasilitetene drives og vedlikeholdes på en trygg og hygienisk måte. TI sine produkter vil 
kunne bli brukt i amerikanske statlige kontrakter, slik at Selger skal også overholde FAR 52.22-50 
(Combating Trafficking in Persons). Selger skal sørge for et trygt, sunt og rettferdig arbeidsmiljø, 
inkludert driftsledelse, slik at overtid ikke medfører umenneskelige arbeidsforhold. Selger vil betale 
arbeidstakere minst den lovbestemte minimumslønnen. Selger vil sørge for at arbeidstakere står 
fritt til å slutte seg til, eller unnlate å slutte seg til, foreninger etter eget valg, med mindre dette er 
forbudt ved lov. 
19.7 Eksportkontroll. Eksport, reeksport, overføring av produkter, tjenester eller andre 
gjenstander, inkludert Hjelpeutstyr, som TI gir til Selger eller som Selger på annen måte mottar 
fra TI i henhold til enhver Kjøpsordre («TI materiell») vil kunne være gjenstand for amerikanske, 
europeiske eller norske eksportreguleringslover og -forskrifter. Selger skal overholde slike lover og 
forskrifter og skal (a) ikke eksportere, reeksportere, overføre, selge og overføre noe TI materiell til 
destinasjoner, personer eller foretak som i henhold til amerikanske, europeiske eller norske regler 
har et eksportforbud, sanksjoner eller restriksjoner, uten at nødvendige myndighetstillatelser er 
innhentet på forhånd, og (b) pålegge sine underleverandører, leverandører og selgere å overholde 
de krav som følger av dette punktet. Hver part skal for egen regning sørge for å ha de eksport- og 
importtillatelser som er nødvendige for å overholde sine forpliktelser i henhold til dette punktet. 
Dersom en nødvendig tillatelse ikke kan oppnås, eller i det tilfelle at Selger ikke overholder sine 
tillatelser i henhold til dette punktet, kan TI avbryte, avbestille eller på annen måte bli unnskyldt fra 
enhver forpliktelse som det vil kunne ha under den aktuelle Kjøpsordren.  
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20. Etiske retningslinjer 
Selgers fremskaffelse av Leveransene herunder skal være i overensstemmelse med de høyeste 
etiske standarder, inkludert de som er fastslått i TIs Supplier Ethics Expectations tilgjengelig på 
https://wpl.ext.ti.com. TI skal ikke gjøre forretninger med et selskap eller en person som etter TIs 
oppfatning har vært involvert i uetiske metoder. TI har en forventning til sine leverandører om at 
disse retter seg etter disse retningslinjene og ikke involverer seg i noen aktivitet som resulterer i 
eller kan resultere i interessekonflikt, besværelser for TI, eller skade for TIs omdømme. Selger 
skal: (a) sikre åpenhet og nøyaktighet i sin selskapsdokumenasjon og (b) opptre i samsvar med lov 
og med integritet i håndteringen av konkurransesensitiv informasjon, bedriftsintern informasjon og 
andre immaterielle rettigheter. 
 
21. Konfidensialitet 
21.1 Selger skal til enhver tid behandle strengt konfidensielt all bedriftsintern eller konfidensiell 
informasjon som bli kommunisert til Selger, eller iakttatt av eller tilgjengeliggjort for Selger i 
forbindelse med en Kjøpsordre, inkludert, men ikke begrenset til, TIs immaterielle verdier, 
knowhow og fremtidige planer, tekniske, kommersielle eller andre forretningsmessige aspekter 
som TI og deres tilknyttede selskaper har, så vel som informasjon om en Kjøpsordre («TIs 
konfidensielle informasjon»). TIs konfidensielle informasjon skal ikke inkludere informasjon 
som er (i) kjent for Selger uten konfidensialitetsforpliktelser allerede før mottakelse, (ii) offentlig 
kjent eller som blir offentlig kjent uten at det skyldes en uautorisert handling av Selger, (iii) lovlig 
mottatt fra en tredjepart uten konfidensialitetsforpliktelser, (iv) selvstendig utviklet av Selger uten 
tilgang til TIs konfidensielle informasjon. Selger skal ikke på noe tidspunkt meddele TIs 
konfidensielle informasjon til noen person, med unntak av Selgers personale med et spesifikt 
behov for kunnskap i forbindelse med utførelsen av sitt arbeid for Selger og som har blitt informert 
om Selgers forpliktelser under dette punktet og har akseptert å være bundet av disse.  
21.2 Ingen kunnskap eller informasjon som Selger meddeler til TI skal anses som konfidensiell 
informasjon og skal erverves av TI uten restriksjoner hva gjelder bruk eller fremleggelse, med 
mindre TI har akseptert å motta konfidensiell informasjon fra Selger i henhold til en behørig utstedt 
avtale om hemmeligholdelse som definerer TIs forpliktelser med hensyn til slik informasjon. 
 
22. Cybersikkerhet 
Dersom Selger har adgang til TIs interne datanettverk og verktøy og utstyr forbundet med dette, 
samt beslektet programvare («TI-systemer»), skal Selger fullt ut overholde TIs krav forbundet 
med tilgang og bruk av TI-systemene fastsatt på https://wpl.ext.ti.com/ og TIs andre spesifikke 
sikkerhetsprosedyrer og -krav. Selger skal kreve at dennes ansatte, underleverandører og 
representanter som har tilgang til TI-systemene skal gjennomføre TIs opplæring for kunnskap om 
informasjonssikkerhet (Information Security Awareness). TI kan tilbakekalle eller holde tilbake 
tilgangen til TI-systemene for enhver person som ikke overholder kravene under dette punktet, og 
Selger skal være ansvarlig for enhver forsinkelse som oppstår på grunn av slik tilbakekallelse eller 
tilbakeholdelse. Selger godtar å varsle TI skriftlig og uten unødig opphold ved avdekking av et 
sikkerhetsbrudd eller ethvert mistenkt sikkerhetsbrudd med hensyn til TI-systemene eller i eller i 
forbindelse med Selgers egen informasjonsteknologi og datasystemer, nettverk, maskinvare, 
programvare, data eller utstyr som Selger blir oppmerksom på.  
 
23. Personvern 
23.1 TI vil samle inn, behandle og bruke Selgers personopplysninger for å administrere forholdet 
med Selger, inkludert overordnet kommunikasjon og utførelse av Kjøpsordre. Der hvor det er 
relevant vil TI videre kunne behandle Selgers personopplysninger med formål om sikkerhets- og 
tilgangskontroll til TIs fasiliteter og for å muliggjøre formålstjenlig bruk av IT-infrastruktur og TIs 
eiendeler.  
23.2 For de ovenfor nevnte formålene, vil Selgers personopplysninger kunne bli delt med TIs 
tilknyttede selskaper og/eller tredjepartstjenesteleverandører, inkludert foretak som er lokalisert i 
land som ikke gir samme beskyttelsesnivå for personvern som er ansett adekvat i EU. 
23.3 Registrerte som er bekymret for TIs behandling av personopplysninger vil, i samsvar med 
gjeldende lover og forskrifter, ha rett til innsyn, retting og sletting av sine personopplysninger 
og/eller, for legitime grunner, rett til å protestere mot innsamlingen, behandlingen eller bruken.  
23.4 Dersom Selger samler inn, behandler og/eller bruker personopplysninger med formål om 
forsyning av Leveransene under den aktuelle Kjøpsordre, skal denne overholde alle gjeldende 
personvernlover og -forskrifter, og implementere, opprettholde og kontinuerlig kontrollere og 
oppdatere tekniske, organisatoriske og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger. 
Selger skal ikke overføre noen personopplysninger til en tredjepart uten TIs skriftlige 
forhåndssamtykke. Selger godtar å varsle TI skriftlig og uten unødig opphold ved avdekking av 
ethvert brudd eller mistenkt brudd på personvernet eller ethvert tap eller uautorisert bruk, deling, 
tilegning av eller tilgang til personopplysninger og/eller TIs forretningssystemer som Selger blir 
oppmerksom på.  
 
24. Øvrige bestemmelser 
24.1 Endringer i eierskap hos Selger.  Selger skal varsle TI umiddelbart og skriftlig dersom 
Selger blir kjøpt opp eller slått sammen med en annen virksomhet, eller en annen part oppnår en 
majoritetsandel eller kontrollerende eierinteresse hos Selger. 
24.2 Frafall av krav. Enhver forsømmelse av TI av å håndheve noen av bestemmelsene i disse 
Kjøpsvilkårene på noe som helst tidspunkt, skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slike 
bestemmelser eller av TIs rett til å håndheve hver enkelt bestemmelse.  
24.3 Tilsidesettelse av bestemmelser. Dersom en av bestemmelsene i disse Kjøpsvilkårene 
anses ugyldig, skal de øvrige vilkår fortsatt gjelde.  
 
1 Desember, 2020                              Kan endres 


