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Ansvarsfraskrivelse for  
rådgivningstjenester 

Type Tekst Bruksområde

A All informasjon er uforpliktende og uten garanti. I utgangspunktet alle typer 
kommunikasjon

B All informasjon er uforpliktende og uten garanti. Før produktene tas i bruk, må all 
informasjon og beregninger kontrolleres av en fagperson, og lokale forskrifter må 
overholdes. Dette dokumentet er underlagt revisjon. Med forbehold om tekniske 
endringer. (dato og versjon)

Dokumenter som markedsfører 
produktegenskaper

C Ansvarsfraskrivelse  
I den grad loven tillater det, er ytelsene begrenset til det som er beskrevet i denne  
garantierklæringen for funksjonene. SFS gir ingen ytterlige garantier av noe slag, 
uttrykkelig eller underforstått, som for eksempel garantier relatert til krenkelse 
av rett(igheter), eller egnethet for et bestemt formål. Alle andre garantier, 
reklamasjonsrettigheter eller beskrevne egenskaper er herved unntatt. SFS påtar seg 
ikke noe ansvar for anbefalinger eller råd angående bruk av produktet. Handlinger fra 
kjøper basert på slike anbefalinger eller råd fra SFS skjer for kjøpers egen risiko.

Produktgaranti (garantier)

D Individuelt, avhengig av formålet med programvaren Programvare

E Ansvaret ligger hos den som undertegner instruksjonen.  Bruksanvisning (produkt)

Teknisk rådgivning er en sentral del av vårt tjenestetilbud. Våre 
rådgivningstjenester og teknisk informasjon må kontrolleres nøye 
og være korrekte og samsvare med det nyeste innen teknologi. 

I prinsippet er det kundeservice som primært er ansvarlig for 
ansvarsfraskrivelse (kontraktsgjennomgang, håndhevelse av de 
generelle salgs- og leveringsvilkårene). Vi er i tillegg ansvarlig for 
ansvarsfraskrivelse relatert til eventuelle feil i forbindelse med 
rådgivning. Vi ønsker å unngå erstatningssaker ved å påberope 
relevant ansvarsfraskrivelse. Alle dokumenter til ekstern bruk må 
inneholde en ansvarsfraskrivelse. Tabellen nedenfor er 
veiledende, men er ikke fullstendig.

Forretningsenhetene og markedsorganisasjonene skal bruke 
disse ansvarsfraskrivelsene i alle relevante tilfeller. Lederne for 
forretningsenhetene og markedsorganisasjonene er ansvarlige 
for implementering i sine avdelinger. Ved tvil kan den respektive 
forretningsenheten i markedsorganisasjonen kontaktes.

• Ansvarsfraskrivelse A skal normalt brukes for alle typer dokumenter.
• Ansvarsfraskrivelse B er beregnet på dokumenter som markedsfører produktegenskaper. Eksempel: Tekniske data, men også 

klemmelengde og borkapasitet er produktegenskaper.
• Ansvarsfraskrivelse C brukes for produktgarantier.
• Ansvarsfraskrivelse D brukes for dimensjoneringsprogramvare. Avhengig av programvaretype, må ansvarsfraskrivelsen defineres  

i samarbeid med produktlinjen.
• Ansvarsfraskrivelse E brukes for bruksanvisninger til produktene.


