Alminnelige leveringsbetingelser
Nedenstående bestemmelser gjelder så vidt partene ikke skriftlig har blitt enige om noe annet. Bestemmelsene kan endres gjennom skriftlig handling undertegnet av partene.

1. AVTALEINNGÅELSE
Et tilbud, eller annen meddelelse som må anses å være et
tilbud, avgitt av selgeren er gyldig med mindre annet
utrykkelig fremgår av tilbudet.
Plasserer kjøper en bestilling hos selgers representant
eller agent, blir selgeren bundet av avtalen i henhold til
disse leveringsbetingelsene og bestillingen, med mindre
selgeren innen ti dager fra han fikk kjennskap til
bestillingens innhold, meddeler kjøperen at selgeren ikke
aksepterer bestillingen.

2. LEVERING OG RISIKO FOR GODSET
Om ikke annet er angitt i selgers ordrebekreftelse, skal
godset anses levert, når det står leveringsklart på selgers
fabrikk eller lager. Risikoen for godset går over på kjøper
når lasting over på transportkjøretøy ved selgers fabrikk
eller lager påbegynnes. Dersom transport blir forsinket
som følge av forhold på kjøpers side, skal risikoen anses
overført til kjøper når godset er levert.

3. LEVERINGSTID
Dersom leveringstiden er angitt som en bestemt
tidsperiode, skal perioden regnes fra den dag da avtalen
ble inngått.

4. SUKSESSIV LEVERANSE
Dersom avtalen er en suksessiv leveranse (delleveranse),
har kjøper ved forsinkelse av, eller feil eller mangler ved
delleveransen, ikke rett til å heve en større del av avtalen
enn det som gjelder den misligholdte delleveransen.

5. FORSINKELSE
Dersom en part finner at han ikke vil kunne overholde
avtalt tidspunkt for levering (dellevering), mottak av
gods, eller andre partsforpliktelser, skal han med mindre
annet følger av avtalen underrette den annen part om
dette uten ugrunnet opphold.
Beror forsinkelsen på andre omstendigheter enn hva som
angis i punkt 14 nedenfor, og dette medfører en betydelig
ulempe for den annen part som ikke er ansvarlig for
forsinkelsen, og den andre part innså eller burde ha
innsett dette, kan han heve avtalen i sin helhet, eller i
tilfelle for deleveranser, den delleveransen som berøres
av forsinkelsen.
Forsinket levering berettiger ikke kjøper i å få erstatning
med mindre selgeren har vist grov uaktsomhet og
kjøperen kan påvise at forsinkelsen har forårsaket
betydelig skade.

6. REKLAMASJON VED FORSINKELSE
Ønsker kjøperen å heve kjøpet eller kreve erstatning på
grunn av forsinkelse skal kjøperen skriftlig meddele
selgeren om dette senest innen en uke fra levering finner
sted.

omkostningene begrenset oppad til et beløp tilsvarende
tre ganger verdien av det leverte godset (delleveransen).
Selgerens ansvar omfatter ikke skade som er et resultat av
uriktig eller usedvanelig bruk av godset, slik som bruk på
et materiale, eller som er utsatt for påvirkning som for
eksempel vær og fuktighet, som godset ikke er beregnet
for. Selgerens ansvar for feil eller mangler omfatter heller
ikke normal slitasje eller forringing og gjelder ikke – med
mindre partene har avtalt noe annet – lenger enn ett år fra
levering.
Utover det som følger over, har selger ikke ansvar for feil
eller mangler på godset. Selgeren skal således ikke måtte
betale erstatning til kjøper for tap av produksjon, tapt
fortjeneste eller annet indirekte tap eller skade som følge
av
feil
eller
mangler
på
godset.
Denne
ansvarsbegrensningen gjelder imidlertid ikke dersom
selgeren har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.

8. REKLAMASJON FOR FEIL ELLER MANGLER
Kjøperen skal skriftlig meddele selgeren om feil eller
mangler på godset umiddelbart eller senest innen en uke
etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget feilen
eller mangelen. Selgeren er ikke ansvarlig for feil eller
mangler som er reklamert for sent.
Dersom selgeren blir underrettet om feil eller mangel på
godset, eller kjøper oppdager eller burde ha oppdaget
feilen eller mangelen, kan selger kreve at kjøper avstår
fra videre bruk av godset. Kjøperen skal avstå fra bruk av
gods som han forstår eller burde forstå vil umuliggjøre
videre fagmessig arbeid eller kan forårsake skade.
Opphører ikke bruken av godset når dette er blitt begjært
eller kjøper forstår eller burde forstå at dette må skje, er
selgeren fri fra alt annet ansvar for den aktuelle feil eller
mangel annet enn omlevering av feilfritt gods.
Dersom kjøperen senest ved avtaleinngåelsen skriftlig har
opplyst selgeren om at det leverte godset skal brukes i en
entreprisekontrakt
som
skal
godkjennes
ved
sluttbesiktigelse og når sluttbesiktigelsen skal finne sted,
skal reklamasjon for feil eller mangel på godset, til tross
for hva som følger i første avsnitt, anses å ha skjedd i rett
tid dersom kjøperen skriftlig meddeler selgeren om dette
senest en måned fra det oppgitte tiden for
sluttbesiktigelse.

9. RETURER
Returer mottas bare i henhold til særskilt avtale.

10. ANSVAR FOR GODSETS SKADEBRINGENDE
EGENSKAPER (PRODUKTANSVAR)

Forårsaker kjøpers forsinkelse med betaling selger
kostnader i form av kurs-, inflasjons- eller
devalueringstap eller oppstår derigjennom andre
kostnader slik som kostnader for betalingspåminnelser
osv, skal kjøper erstatte selger slike kostnader.

13. INSOLVENS M.M.
Finnes det skjellig grunn til å anta at kjøper ikke kommer
til å oppfylle sin betalingsforpliktelse, har selgeren rett til
å kreve at tilfredsstillende sikkerhet stilles. Hvis dette
ikke skjer uten forsinkelser kan selgeren skriftlig heve
avtalen for gods som ennå ikke er levert.
Selgeren er berettiget til å heve kjøpet grunnet kjøperens
utsettelse av betaling også etter at godset er kommet i
kjøpers besittelse.

14. FORCE MAJEURE
Skulle selgeren bli forhindret fra å foreta levering, kjøper
forhindret fra å motta levering, eller det medfører større
vanskeligheter med å levere eller motta godset som følge
av omstendigheter som arbeidskonflikter av ulike
grunner, brann, eksplosjon eller annen alvorlig
ulykkeshendelse,
naturkatastrofe,
krig,
opprør,
myndighetsbeslutninger, omfattende driftsavbrudd hos
parten, uteblitt leveranse fra underleverandør eller
råvarebrist, unormal stigning av råvarepriser eller andre
likeverdige omstendigheter som de nevnte, og disse
omstendighetene ikke kunne ventes å være tatt med i
betraktning på avtaletiden, og man heller ikke med
rimelighet kunne unngått følgene av disse, er selger så
vel som kjøper berettiget å utsette levering (dellevering) i
så lang tid som er nødvendig for å overvinne virkningene
av slike omstendigheter.
Skulle denne tiden overstige to måneder, er hver av
partene berettiget til helt eller delvis å heve avtalen for de
leveranser som skulle ha skjedd innenfor dette tidsrom.
Dette gjelder også der slike omstendigheter som nevnt
over inntreffer etter avtalt leveringstid.
Part som ønsker å påberope seg overnevnte rettighet, skal
uten ugrunnet opphold skriftlig meddele den andre part
om dette.
Part er ikke erstatningsansvarlig ved hevning, helt eller
delvis, av avtalen grunnet omstendigheter som nevnt i
dette punkt.

Selgeren er ikke i noe fall ansvarlig for følgeskade på
annen eiendom tilhørende kjøper uansett hvilken skade
dette måtte være.

15. TVIST

Avtalt kvalitet kan over- eller underskrides med 10 %, og
et slikt avvik skal ikke anses å være en feil eller mangel.
Er levert gods beheftet med feil eller mangler, skal godset
– om en av partene begjærer det og dette med rimelighet
er praktisk mulig – byttes ut med feilfritt gods eller
mangelen rettes. Om feilen ikke avhjelpes eller mangelen
rettes innen rimelig tid, har kjøperen rett til å kreve
prisavslag som samsvarer feilen eller mangelen. Dersom
feilen eller mangelen er vesentlig, og selgeren innså eller
burde ha innsett dette, har kjøper rett til å heve avtalen.

Selgeren svarer til slutt i henhold til ufravikelig
lovgivning i de tilfeller hvor tredjemann fremsetter krav
direkte mot selger grunnet skadebringende egenskaper
ved godset. Kjøperen skal dog i slike tilfeller erstatte tap
selgeren måtte ha som følge av at kjøperen har ignorert
selgers anvisninger for bruk av godset eller om skaden på
annen måte helt eller delvis følger av kjøpers handlinger
eller uaktsomhet.

Selgeren må erstatte kjøperen for skade som er en direkte
følge av feilen eller mangelen, begrenset til et beløp som
motsvarer prisen for det leverte godset (delleveransen).
Påviser kjøperen at han som en direkte følge av feilen
eller mangelen i godset har hatt kostnader i forbindelse
med ekstraarbeider som for eksempel fjerning av
mangelfullt gods, eller applikering av feilfritt gods, er
selgeren videre forpliktet til også å dekke disse

Med mindre partene ikke blir enige om noe annet, skal
betaling være selgeren i hende senest tretti dager etter
faktureringsdato. Dersom betaling ikke foreligger på
forfallsdato, påløper forsinkelsesrenter fastsatt i henhold
til forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 nr. 100
fra den dag angjeldende faktura er forfalt til betaling.

Selgerens informasjon om godset er basert på
laboratorieforsøk eller anvendelsestekniske forsøk og er
kun veiledende ved valg av produkt, arbeidsmetode og
anvendelsesområde og utgjør ingen garanti for godsets
velegnethet for visse formål.

Selgeren er heller ikke ansvarlig overfor kjøper for
erstatningskrav fra kjøper grunnet krav fra tredjemann,
herunder krav fra kjøperens ansatte personell, som følge
av eiendomsskade eller personskade annet enn tilfeller
hvor kjøper er forpliktet i henhold til ufravikelig
lovgivning å svare for slik skade, kjøper har rett til å
fremsette et slikt regresskrav mot selger, og forutsatt at
selgeren har blitt gitt muligheten til å samrå seg med
kjøper om videre behandling av saken.

7. FEIL OG MANGLER VED GODSET

12. BETALINGSVILKÅR

11. MERVERDIAVGIFT
Prisen omfatter ikke merverdiavgift.

Tvist i anledning av avtalen skal avgjøres i Norge
gjennom voldgift i henhold til norsk rett.
En part kan imidlertid begjære direkte innfordring av
krav relatert til levert gods som ikke er blitt betalt. Skulle
en begjæring om direkte innfordring bli bestridt i rett tid,
og ønsker parten å føre tvisten videre, skal dette skje
gjennom voldgift som kan anlegges også etter at direkte
innfordringen er avskrevet.
Dersom en part fremsetter et krav som sammenlagt ikke
utgjør et høyere beløp enn NOK 75.000 eksklusive
renter, inkassokostnader og rettergangskostnader, kan
parten i stedet velge å fremme saken for den alminnelige
domstol.

