SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
1.0
1.1

1.2
1.3

2.0
2.1
2.2
3.0
3.1
3.2

3.3
4.0
4.1

4.2
4.3

4.4

5.0
5.1

5.2
6.0
6.1

6.2

7.0
7.1
7.2

7.3

7.4

Anvendelse
Disse standard salgs- og leveringsbetingelser gjelder for
alt salg fra Elektro 12:24 AS, heretter kalt selger, om ikke
annet er skriftlig avtalt mellom partene.
Ved ordrebekreftelse anses KJØPER å ha godtatt disse
salgs- og leveringsbetingelser.
Bestemmelsene i Forbrukerkjøpsloven og Kjøpsloven av
13. mai 1988 nr.27 gjelder ikke for så vidt annet følger av
hærværende(jfr. Kjøpsloven I-§3).
Tilbud
Skriftlig tilbud fra SELGER gjelder i 30 dager fra tilbudets
dato dersom ikke annet er skriftlig avtalt.
SELGER er ikke bundet av muntlige tilbud/avtaler før
SELGER har signert ordrebekreftelsen.
Prisen
Prisene forstås, om ikke annet er oppgitt, eksklusiv
merverdiavgift levert EXW Elektro12:24 AS.
Prisene er basert på SELGERS og dennes
underleverandørers løpende priser, og de til enhver tid
gjeldene tollsatser, avgifter og valutakurser. Det tas
forbehold om rett til prisjustering ved endring av disse.
En slik justering baseres på den løpende pris, toll, avgift
og valutakurs som gjelder på bestillingstidspunktet.
SELGER tar forbehold om trykkfeil i gjeldene prisliste.
Levering
Alle leveranser leveres EXW – Incoterms 2000 SELGERS
lager. Dersom hele bestillingen etter KJØPERS ønske skal
leveres oppdelt, enten i tid eller til forskjellige adresser,
kan SELGER beregne gebyr.
Varene sendes normalt pr. post/befrakter dersom ikke
annet er avtalt.
For ordrer som samlet utgjør et beløp lavere enn NOK
1000 (eks.mva og frakt) kan SELGER ta småordregebyr på
NOK 100.
FAT må avtales ved bestilling. Reise- diett,
oppholdsutgifter og andre kostnader i forbindelse med
KJØPERS deltakelse under prøver dekkes av KJØPER
dersom ikke annet er skriftlig avtalt.
Leveringstid
Leveringstiden gjelder fra den dato skriftlig
ordrebekreftelse er sendt. Den oppgitte leveringstid er
basert på løpende tilgjengelige opplysninger fra SELGERS
underleverandører og gjeldende produsent.
Forutsetter at dokumentasjon/underlag fra kunde er
komplett ved bestilling.
Forsinkelse
Blir leveringen forsinket som følge av force majeure eller
av handling eller unnlatelse fra KJØPERS side, skal
leveringstiden forlenges med den tid som etter alle
sakens omstendigheter er rimelige.
SELGER fraskriver seg ethvert ansvar for følgene av
forsinkelser. Forsinket leveringstid gir alene ikke rett til
annullering av ordren.
Betaling/betalingsvilkår
De leverte varene er SELGERS eiendom inntil betaling i sin
helhet har funnet sted.
Betalingsbetingelser er netto pr. 10 dager dersom ikke
annet er avtalt. For salg til utland gjelder bankgaranti eller
payment in advance dersom ikke annet er avtalt.
Alle betalinger skal være disponible på SELGERS konto på
forfallsdagen. Dersom ikke KJØPER betaler til rett tid skal
han svare renter fra forfallsdagen etter den rentesats som
til enhver tid gjelder ref. punkt 13.1.
Alle anbud/serviceoppdrag delfaktureres/a-kontofaktureres løpende etter fremdrift, j.fr NS 3433, NS8405
eller tilsvarende.
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Garanti/service
Garantitiden regnes fra SELGERS forsendelsesdato.
Normal garantitid er 12mnd. Garantitiden dekker
utbedring av material- og produksjonsfeil på det leverte
produkt iht mangler etter bakgrunnsretten. Utskifting av
deler forutsettes utført på SELGERS hovedverksted i den
ordinære arbeidstid. Frakt og andre omkostninger i
forbindelse med garantireparasjoner og vanlig service,
dekkes av KJØPER.
Ønskes garantiservice utført hos kjøper, betales reise,
diett og eventuelt opphold etter regning.
Garantiansvar bortfaller hvis:
a)
Det er gjort inngrep i varen uten SELGERS
samtykke.
b)
Betalingsbetingelser ikke er oppfylt.
c)
Varen er skadet som følge av ukyndig
behandling eller andre eksterne forhold.
d)
Mangelen skyldes slitasje som følge av unormal
bruk eller ved ukyndig behandling eller andre
eksterne forhold.
e)
Øvrige mangler som ikke skyldes SELGERS
forhold.
Reklamasjon
Dersom KJØPER ikke har reklamert en mangel ved
forsendelse innen 8 dager etter mottakelsen av varen,
kan han ikke senere gjøre feil eller mangler gjeldende.
Eventuell retur skal skje i original emballasje etter avtale
med SELGER.
Annullering/retur
Alle returer avtales med SELGER. Ved retur av varer som
ikke skyldes feil ved varene eller feil fra SELGERS side, vil
SELGER beregne et returgebyr på 25 – 50% av ordrens
fakturapris. SELGER forbeholder seg retten til å vurdere
om retur kan aksepteres i hvert tilfelle.
Andre mangler som dokumentasjon, originalemballasje
eller kabler, vil også kunne medføre reduksjon i
krediteringsbeløpet på mellom 25 – 80%.
Produkter som returneres uten samtykke fra SELGER, vil
bli returnert KJØPER. Kostnadene i fbm dette blir belastet
KJØPER.
Ansvar
SELGER fraskriver seg ansvar for mulig skade eller tap som
direkte eller indirekte måte blir forvoldt på grunn av feil
eller mangler ved levert vare, dersom det ikke kan påvises
at SELGER har vist uaktsomhet.
Ansvaret vil under enhver omstendighet være begrenset
oppad til varens kostnad.
SELGER er ikke ansvarlig for konsekvensskader på
KJØPERS eller tredjeparts personell, materiell eller miljø
oppstått ved bruk av de solgte varer.
Tvister
I tilfelle uenighet om forståelse av disse salgs- og
leveringsbetingelser, gjelder som verneting byretten ved
SELGERS utsalgssted (Hallingdal Tingrett).
Alle rettsspørsmål som oppstår skal bedømmes ikt. Norsk
Lov.
Salgspant
SELGER har panterett (salgspant) i de solgte varene som
sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen. Oppfølging av alle
våre fakturaer er overlatt til Finexa. Ved for sen betaling
påløper 2 % forsinkelsesrente pr mnd mot
næringsdrivende og lovregulert forsinkelsesrente mot
private, samt purreomkostninger.
SELGER påberoper seg retten til å hente gjeldende varer
på KJØPERS eiendom dersom ikke KJØPER innfrir sine
betalingsbetingelser. Kostnader ifbm dette vil bli belastet

