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CANON NORGE AS STANDARD VILKÅR FOR LEIE  

1. INNLEDNING 
Disse standard avtalevilkår for leie finansiert av Canon (Leieavtalen) regulerer finansiering av Leietakers 
anskaffelse av utstyr, inkludert bruksrett til programvare (senere benevnt samlet som Utstyret), fra Canon Norge 
AS. Selve anskaffelsen er regulert gjennom Canon Norge AS standard leveringsbetingelser for utstyr, tjenester og 
bruksrett til programmer.  

Leieavtalen inngås med Canon Norge AS som utleier. Utleier forbeholder seg rett til å kansellere Leieavtalen om 
Leietaker ikke godkjennes som kredittkunde.  

Det er en forutsetning for Leieavtalen at det er inngått Service- og supportavtale med Canon Norge AS som løper 
hele Leieperioden. Ved en eventuell motstrid mellom Leieavtalen og Canon Norge AS standard 
leveringsbetingelser for utstyr, tjenester og bruksrett til programmer gjelder det som følger av Leieavtalen.  

 
2. AVTALENS VARIGHET OG OPPSIGELSE 
Leieavtalen løper for en periode (Leieperioden) som angitt i Leieavtalen. Etter Leieperiodens utløp løper 
Leieavtalen automatisk videre 12 måneder av gangen om den ikke er sagt opp innen 3 måneder før 
Leieperiodens utløp. Leietaker har til enhver tid rett til å si opp avtalen med 3 måneders varsel, mens Utleier kun 
kan si opp (heve) avtalen ved mislighold. I begge tilfeller foretas oppsigelsesoppgjør som angitt i pkt.11. 

Leien begynner å løpe fra og med den 01. i påfølgende måned etter at utstyret er ferdig installert. Egen 
leveringsgodkjennelse vil ikke bli benyttet, men i stedet anses leietakers betaling av første leiefaktura som hans 
godkjennelse av utstyret og installasjonen, samt at leveransen ellers er kontraktsmessig levert. Eventuelle feil, 
mangler eller andre innsigelser som leietaker burde ha oppdaget og som ikke er reklamert for innen den tid, kan 
ikke senere danne grunnlag for innsigelser eller misligholdsbeføyelser fra leietakers side. Interimsleie debiteres 
pr. dag for perioden frem til første ordinære terminleie forfaller med 1/30 av månedsleien i leieperioden. 
Interimsleien forfaller til betaling senest samtidig med første ordinære terminleie. Eventuell engangsleie betales 
forskuddsvis til Canon og denne refunderes ikke, heller ikke delvis ved avtalens eventuelle oppsigelse eller 
heving. Leien og andre beløp som skal innbetales skal være tilgjengelig på utleiers konto senest på forfallsdag. 
Utleier kan ilegge og endre termingebyr og purregebyr iht. sin til enhver tid gjeldende prisliste.  
 
 
3. FORSINKELSESRENTE 
Ved eventuell forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til Forsinkelsesrenteloven.  

 
4. LEIEREGULERING 
Utleier har rett til å kreve leien justert med én måneds varsel, bl.a. ved endringer i eventuelle skatter, gebyrer eller 
avgifter, renteendring, samt andre offentlige reguleringer som får virkning for Leieavtalen. Det samme gjelder ved 
endring av prisen på Utleiers eventuelle tilleggsytelser.  

 
5. RISIKO 
Leietaker har risikoen for Utstyret fra det tidspunkt dette overtas av ham og til Utstyret er tilbakelevert Utleier.  

 
6. EIENDOMSRETT, BRUK M.V. 
Utleier eier Utstyret og kan merke dette på en synlig måte. Leietaker gir Utleier rett til å inspisere Utstyret. 
Leietaker plikter å bruke og vedlikeholde utstyret forsvarlig, herunder å følge brukerhåndbok.  

Leietaker har ikke rett til å overdra, pantsette, fremleie Utstyret eller sine rettigheter eller forpliktelser etter 
Leieavtalen.  

 
7. TILBAKELEVERING 
Ved så vel ordinært som ekstraordinært opphør av Leieavtalen skal Leietaker for egen regning tilbakelevere 
Utstyret til det sted som Utleier krever. Program kopiert eller lagret på Leietakers eget utstyr skal slettes. 
Utlevering uten søksmål vedtas når leietiden er løpt ut, samt om avtalt leie ikke betales, jf 
tvangsfullbyrdelseslovens §13-2. 
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8. SKADE OG ANSVAR 
Leietaker skal holde Utleier skadesløs for tap av Utstyret, samt skade eller unormal slitasje på dette eller skade 
som Utstyret måtte forårsake på personer eller ting, uavhengig av om tapet eller skaden skyldes Leietaker. 
Leietaker skal straks varsle Utleier om slikt tap eller slik skade oppstår. Finner Utleier at Utstyret skal repareres, 
skal Leietaker besørge dette gjort. I motsatt fall må Leietaker foreta oppgjør som angitt i pkt. 11.  

9. MISLIGHOLD 
Hvis Leietaker ikke betaler de beløp han skal til fastsatt tid, eller for øvrig ikke overholder bestemmelsene i 
Leieavtalen eller andre avtaler med den som til enhver tid eier Utstyret, har Utleieren rett til å si opp (heve) 
Leieavtalen med øyeblikkelig virkning. Det samme gjelder om Leietaker søker gjeldsforhandlinger, akkord, går 
konkurs eller blir utsatt for rettslig inkassomessig pågang fra andre. Ved oppsigelse skal Leietaker for egen 
regning og risiko returnere Utstyret til det sted som Utleier krever. Utlevering uten søksmål vedtas. 

10. PARTENES RETTIGHETER VED OPPSIGELSE 
Ved avtalens utløp eller oppsigelse skal leietaker levere gjenstanden til utleier eller den utleier anviser. Videre er 
leietaker forpliktet til å betale utleier:  

a) Alle ubetalte terminer inkl. mva og påløpte forsinkelsesrenter og omkostninger som er forfalt til betaling pr 
oppsigelsesdagen. 

b) Alle uforfalte terminer for den gjenstående delen av leieperioden. 

c) Erstatning for ytterligere tap som utleier måtte lide som følge av at avtalen avbrytes før minimumsperioden. 

d) Alle omkostninger som ellers er pålagt leietaker iht. denne kontrakt.  

11. TVISTER 
Tvister som gjelder Leieavtalen avgjøres etter norsk rett med Oslo tingrett som verneting.  

*Gjeldende p.t. Det tas forbehold om endringer av denne. 

 

 


