Advokatens hjørne, mars 2017

(NESTEN)
ALT DU MÅ VITE OM AVTALER
I denne spalten får LIVEIN’s lesere høre om juridiske forhold som kan være aktuelle
i tiden fremover. Send meg gjerne en e-post (omo@aomo.no) om du har spørsmål
til meg eller trenger advokat.

GJØR ALT VIKTIG SKRIFTLIG
Muntlige avtaler er like bindende som
skriftlige, men de er vanskeligere å bevise og innholdet kan være mer uklart. Viktige avtaler bør derfor settes opp skriftlig.
Ofte holder det med en oppsummering i
en epost eller en tekstmelding.
HVA ER VIKTIGST Å TA MED
I AVTALEN?
Det viktigste i mange avtaler er prisen.
Priser kan ofte variere, selv fra samme
leverandør. Be om å få oppgitt pris før
du kjøper/ bestiller tjenester. Det kan du
spare mye på.
Andre viktige vilkår er hva du skal få for
prisen, når du skal få levering og hva
som skal skje ved mangel eller hvis levering ikke skjer i tide. Det hjelper f.eks.
intet med en avtale om fast pris dersom
det ikke angis nøyaktig hva som omfattes av prisen (hovedprodukt/ nødvendige tilleggsprodukter/ arbeid/ levering).
Det hjelper også lite å få et løfte om levering innen en viss frist, hvis forsinkelse
ikke har noen konsekvens for leverandø-
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ren. Det kan være fornuftig både å google og å spørre en person med erfaring
hva som er spesielt viktig for typen avtale
du tenker å inngå.
IKKE FORMFRIHET FOR AVTALER
I FAMILIEFORHOLD (EKTEPAKT,
TESTAMENT, FREMTIDSFULLMAKT)
I familieforhold gjelder ofte formkrav til
avtaler, slik at avtalen blir ugyldig/ virkningsløs dersom kravene ikke følges.
Dette gjelder for ektepakt (avtale mellom
ektefeller), testamenter (som bestemmer
hva som skjer med dine verdier når du
dør) og fremtidsfullmakter (som gir en
annen fullmakt til å ivareta dine interesser når du selv ikke lenger kan gjøre det,
f.eks. pga. alder).
BETAL MED KREDITTKORT
Ved betaling med kredittkort får du større
mulighet til å reklamere fordi kredittkortselskapet som hovedregel hefter for det
leverte på samme måte som selger/ tjenesteyter. Dette er spesielt viktig hvor du
er utrygg på selger, f.eks. kjøp over internett eller i utlandet. Kredittkortregnin-
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gen bør betales raskt, for å unngå høye
renter.
KJØP I BUTIKK ELLER OVER
INTERNETT? NY ANGRERETTSLOV
I 2014
Dine rettigheter som kjøper avhenger av
hvor du har handlet. Kjøper du i en butikk
vet du hvor du skal reklamere og du kan
få personlig service. Kjøp av varer og
tjenester over internett, telefon o.l. kan
gi deg andre rettigheter, bl.a. angrerett
iht. den norske angrerettsloven (ny lov
vedtatt i 2014) hvis kjøpsprisen er over
kr. 300. Kjøp f.eks. av bil via Finn gir ikke
angrerett.
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