
136

SALGVILKÅR  2021-01-31

1. GENERELT
Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle 
leveranser av Lim og fug produkter produkter fra 
leverandør til kjøper med mindre annet avtales mellom 
dem.

2. ORDRE INNGÅELSE
En ordre som er inngått på leverandørens vegne 
av dennes representant, er bindende med mindre 
leverandøren underretter kjøperen om noe annet straks 
ordren er kommet til leverandørens kunnskap.

3. PRIS
3.1 En ordre inngås til leverandørens normale salgspris 
som gjelder på dato for ordre inngåelse dersom ikke 
annen pris er oppgitt i leverandørens tilbud. 

3.2 Hvis endringer i kostnadene nødvendiggjør 
prisendringer innen levering finner sted, har 
leverandøren ved meddelelse til kjøperen rett til å endre 
prisen tilsvarende eller å annullere ordren dersom 
kjøperen ikke kan akseptere den endrede pris.

4. LEVERING
4.1 Ved leveranse benyttes leverandørens standard 
emballasje. For øvrig brukes transportemballasje som 
leverandøren anser nødvendig.

4.2 Emballasje angitt som returemballasje tas tilbake 
av leverandøren for den i fakturaen oppførte pris bare 
dersom den returneres for kjøperens regning og risiko i 
tom og ubeskadiget stand.

4.3 Ved levering av produkter spesielt fremstilt for 
kjøperen har leverandøren rett til å levere og fakturere 
10% mer eller mindre enn det avtalte kvantum.

4.4 INCOTERMS 2020 gjelder for alle
leveranser. [DAP] Gratis frakt over hele landet til en 
samlet ordreverdi på mer enn [13 000] NOK Når samlet 
verdi mellom [13 000] og [7 000] gjelder vilkårene [FCA] fri 
Bostiks lager Helsingborg. Om den totale ordreverdien er 
mindre enn [7 000] kroner gjelder [FCA] fri Bostiks lager 
Helsingborg med et frakttillegg som debiteres med FT
[600] kroner.

4.5 Paller (EUR)
For leveranser til firma som ikke er meddelt 
pallregistreringsnummer for pallbytte debiteres 
kjøperen det antallet brukte paller for hver levering.

5. FORSINKELSE
5.1 Kjøperen er bare berettiget til å heve ordren dersom 
leveransen er forsinket med mer enn 14 dager fra den 
avtalte leveringstid.

5.2 Kjøperen er bare berettiget til å kreve erstatning 
for forsinkelsen dersom forsinkelsen skyldes feil 
eller forsømmelse fra leverandøren og ordren heves 
som følge av forsinkelse. Erstatning kan bare kreves 
for dokumentert tap kjøperen har lidt som følge av 
forsinkelsen, begrenset til 15% av prisen for den del av 
leveransen som heves på grunn av forsinkelsen.

5.3 Under ingen omstendighet skal leverandøren betale 
erstatning for driftstap, tapt fortjeneste eller annet 
indirekte tap.

6. BETALING
6.1 Kjøperen skal uten ytterligere påkrav betale 
fakturabeløpet i henhold til de betalingsbetingelser som 
er angitt på fakturaen. Veksel ansees ikke som gyldig 
betaling før full innfrielse har funnet sted.

6.2 Betaler ikke kjøperen ved forfall debiteres 
morarenter i henhold til lov om renter ved forsinket 
betaling av 1993, med mindre annen morarentesats er 
oppgitt i fakturaen.

6.3 Leverandøren har eiendomsrett (salgspant) i 
de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av 
eventuelle renter og omkostninger er betalt i henhold 
til pantelovens §3-14 flg. når levering skjer direkte til den 
som bruker varen. Renten løper fra forfall.

7. RETUR AV VARER
Standardvarer selges ikke med returrett og tas bare i 
retur etter forutgående avtale. Kreditering av returvarer 
skjer til redusert pris fastsatt av leverandøren. Returfrakt 
utgifter bæres av kjøper. Spesielt fremstilte varer tas ikke 
i retur.

8. MANGLER
8.1 De leverte varenes kvalitet er fastlagt ved 
leverandørens standardspesifikasjon eller spesielt 
avtalte avvik fra denne.

8.2 Svarer de leverte varer ikke til spesifikasjonene og 
varene ikke er tatt i bruk, plikter leverandøren snarest 
mulig etter kjøperens reklamasjon å levere en ny feilfri 
vare uten utgift for kjøperen. Kjøperen plikter å returnere 

de mangelfulle varer etter avtale med leverandøren og 
for dennes regning og risiko.

8.3 Hvis leveransen er helt eller delvis tatt i bruk, 
plikter leverandøren etter eget valg og snarest mulig 
etter kjøperens reklamasjon, å levere en ny feilfri vare 
eller å tilbakebetale/kreditere fakturaprisen for den 
mangelfulle vare.

8.4 Utover det som er angitt i punktene 8.2 og 8.3 
ovenfor plikter leverandøren å betale erstatning bare 
for dokumentert tap som kjøperen har lidt som følge av 
mangelen, og bare dersom leverandøren eller noen som 
han svarer for, har gjort seg skyldig i uaktsomt forhold. 
Erstatning kan dessuten bare kreves dersom kjøperen 
påviser at han har fulgt de forutsetninger og prosedyrer 
som er angitt av leverandøren, såfremt avvik fra disse 
kan ha forårsaket tapet. Erstatningen er i ethvert tilfelle 
begrenset til kr. 100.000. Under ingen omstendighet 
skal leverandøren betale erstatning for driftstap, tapt 
fortjeneste eller annet indirekte tap. som behandler 
erstatningskrav som er reist mot en av dem på grunnlag 
av en skade som påstås forårsaket av den leverte vare.

10. LEVERANDØRENS KONSULENTANSVAR 
Leverandøren har ikke ansvar for konsulentbistand gitt 
til kjøperen med mindre leverandøren uttrykkelig og 
skriftlig har påtatt seg et slikt ansvar, og bare dersom 
tap forårsaket av bistanden skyldes uaktsomhet fra 
leverandøren eller noen som han svarer for. Under ingen 
omstendighet omfatter slikt ansvar driftstap, tapt for 
tjeneste og annet indirekte tap. Den samme ansvars 
beløpsgrense som er angitt i pkt. 9.3, gjelder også for 
leverandørens konsulentansvar.

11. TVISTER
11.1 Enhver tvist mellom leverandøren og kjøperen 
angående disse betingelser og leveranser foretatt i 
henhold til dem, skal avgjøres ved voldgift. Partene 
skal sammen oppnevne en voldgiftsrett på tre 
personer. Dersom partene ikke kommer til enighet om 
voldgiftsrettens sammensetning innen 3 uker etter at en 
av dem skriftlig har krevet voldgift, kan hver av partene 
kreve at førstelagmann i Borgarting skal oppnevne 
voldgiftsretten. Voldgiftsrettens formann skal være 
jurist. For øvrig får tvistemålslovens kap. 32 anvendelse 
så langt den passer.

11.2 Norsk rett skal legges til grunn ved enhver tvist 
angående disse betingelser og leveranser foretatt i 
henhold til dem.
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