
 

Generelle Vilkår for Autokatalogen 
 

 

1.  Generelt 

 
Disse generelle vilkår for Autokatalogen (Generelle Vilkår) gjelder ved anvendelse av de 

tjenester som KGK Norge AS (KGK) distribuerer til forhandlere (F) gjennom 

www.autokatalogen.no (Autokatalogen). 

 

Disse Generelle Vilkår påvirker ikke de avtaler som tidligere er blitt inngått mellom F og 

KGK vedrørende levering og betaling av produkter. Hvis motstrid mellom de tidligere 

inngåtte avtalene og de Generelle Vilkår, går de tidligere avtalene foran. 

 

 

2.  Autokatalogen 
 

2.1 Generelt om Autokatalogen 

 

Autokatalogen er en informasjonsdatabase med opplysninger om KGK’s produktsortiment og 

gir F en mulighet for elektronisk bestilling av produkter. 

 

Under forutsetning av at F aksepterer og følger disse Generelle Vilkår tilbyr KGK F 

vederlagsfri bruk av Autokatalogen. 

 

2.2 Anbefalt utstyr 

 

F har ansvar for at F har den tekniske plattform, inklusive utstyr, programvare og 

kommunikasjonsoppkobling, som kreves for å få tilgang til Autokatalogen. Vedrørende de 

tekniske kravene for den tekniske løsningen henviser KGK til de anbefalinger som fremgår av 

Autokatalogen.  

F har selv ansvar for de kostnader som oppstår for F i samband med oppsetting og 

vedlikehold av den tekniske løsningen som F benytter for å nyttiggjøre seg Autokatalogen. 

F har også ansvar sin egen administrasjon og bruk av Autokatalogen, samt de kostnader som 

er forbundet med dette.  

 

2.3 Tilgjengelighet. 

 

KGK’s hensikt er at Autokatalogen sskal være i drift 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Det 

kan av og til forekomme planlagte avbrudd for oppdatering og vedlikehold samt ikke 

planlagte avbrudd, f.eks for å utbedre feil i Autokatalogen. For nærmere informasjon om 

oppetider og avbrudd henviser KGK til www.autokatalogen.no. Det gis ingen garantier om 

oppetider. 

 

http://www.autokatalogen.no/
http://www.autokatalogen.no/


3.  Registrering av brukere. 
 

3.1 Brukeradministrator. 

 

For å kunne benytte de tjenester som KGK gjennom Autokatalogen må F registrere en 

brukeradministrator. 

 

3.2 Ytterligere brukere. 

 

Brukeradministratoren har rett til å gi en eller flere ansatte hos F tilgang som brukere av 

Autokatalogen. 

 

3.3 Avregistrering av brukere 

 

Brukeradministratoren er pliktig til å avregistrere brukere som har avsluttet sitt arbeidsforhold 

hos F eller av andre grunner ikke lenger skal ha tilgang til Autokatalogen. 

 

3.4 Brukernavn, passord og mislighold 

 

Den enkelte bruker får tildelt et personlig brukernavn og passord som ikke får gis til andre 

eller benyttes av andre.  Brukeren har ansvar for at brukernavn og passord oppbevares sikkert.  

Ved brukerens misbruk av brukernavn og/eller passord, eller om F på annet sett misbruker 

Autokatalogen eller misligholder sine øvrige forpliktelser etter disse Generelle Vilkår, 

forbeholder KGK seg retten til å stenge muligheten for å bruke Autokatalogen. 

 

3.5 Behandling av personopplysninger. 

 

Med formål om å vedlikeholde Autokatalogen i henhold til disse Generelle Vilkår må KGK 

behandle personopplysninger henførbare til de personer som registreres som brukere. 

Kun opplysninger som er henførbare til brukerne i deres egenskap som ansatte hos F 

registreres og KGK benytter denne informasjonen kun til dette formålet. 

 

4.  Bruk av Autokatalogen 
 

4.1 Bestilling av produkter.  

 

F’s registrerte brukere har rettigheter til å bestille varer via Autokatalogen fra KGK’s 

produktsortiment for F’s regning. Ved bestilling mottar F en ordrebekreftelse fra KGK.  I de 

tilfeller der F ikke mottar en slik ordrebekreftelse bør F snarest kontakte KGK for å forsikre 

seg om at bestillingen er registrert. 

 

Levering og betaling skjer i henhold til hva som er avtalt mellom KGK og F ved kjøp av 

KGK’s produkter. 

 

4.2 Drift og vedlikehold av Autokatalogen 

 

KGK står for kostnadene ved drift og vedlikehold av Autokatalogen og oppdaterer løpende 

den informasjonen som KGK har publisert på Autokatalogen. 



KGK tilbyr registrerte brukere av Autokatalogen kostnadsfri telefonsupport innenfor normal 

arbeidstid.  Oppetider for supporten og omfanget av supporten beskrives på 

www.autokatalogen.no. 

 

5.  Feil i Autokatalogen 
 

Bruk av Autokatalogen skjer på eget ansvar. KGK har ikke erstatningsansvar, hverken direkte 

eller indirekte, for eventuelle feil eller mangler i Autokatalogen eller for feilaktig eller 

manglende informasjon i Autokatalogen. KGK hefter heller ikke for manglende 

tilgjengelighet eller nedetid på grunn av f. eks. tekniske feil i system eller lignende. 

 

F bes å kontakte KGK hvis man oppdager feil i Autokatalogen. 

 

Det gis ingen garantier for Autokatalogens egnethet for F’s formål med bruken. 

 

6.  Informasjon om Cookies 
 

I forbindelse med at en bruker benytter Autokatalogen kommer KGK til å legge inn en såkalt 

”cookie” i brukerens datamaskin.  En cookie er en tekstfil som lagres i brukerens datamaskin 

og inneholder informasjon.  I den tiden brukeren benytter Autokatalogen sendes informasjon 

mellom brukerens datamaskin og Autokatalogen.  Autokatalogen kan ikke brukes dersom 

brukeren avviser cookies. 

 

KGK gir informasjon om cookies til brukere av Autokatalogen direkte på 

www.autokatalogen.no. 

 

7.  Sikkerhet og fortrolighet. 
 

Autokatalogen har høyt sikkerhetsnivå for å forhindre at de opplysninger som er tilgjengelige 

kan benyttes av uberettigede. 

 

Innholdet på Autokatalogen er underlagt fortrolighet og F plikter og ikke viderebringe 

informasjonen som F får kjennskap til gjennom disse Generelle Vilkår eller gjennom bruk av 

Autokatalogen til tredjeparter. 

http://www.autokatalogen.no/
http://www.autokatalogen.no/

