Generelle salgs- og leveringsbetingelser.
1.

Generelt.
Alle tilbud og leveringer er effektuert i følge disse betingelser.
Ekstraordinære betingelser eller endringer må bekreftes skriftlig av Selger. Alle våre tilbud er uten forpliktelse
og er gyldige for en periode av 30 dager hvis ikke annet fremkommer. Ordre vil kun være bindende etter at
Selger har skriftlig bekreftet ordren. Hvis ikke annet er angitt, er våre priser gitt uten MVA.

2.

Force Majeure.
Selger vil være fratatt alt ansvar for avtalt levering i tilfelle Force Majeure.

3.

Levering.
Angitt leveringstid er kun et estimat selv om Selger vil gjøre alt for å overholde angitt leveringstid. I tilfelle sen
levering vil krav om kompensasjon ikke bli akseptert. Selger vil informere Kjøper snarest mulig om
situasjoner som kan påvirke leveringstiden. Selger har full rett til å foreta del-levering.
Leveringssted er Selgers lager.

4.

Risikooverføring.
All risiko overføres fra Selger til Kjøper ved levering.

5.

Priser.
Dersom det i tidsrommet etter bekreftelse av ordre og før fakturering inntreffer endringer i produksjonskost
og/eller transportkost av minst 3%, har Selger rett til å annullere kjøpet eller kreve ny prisforhandling. I slikt
tilfelle er ikke Selger under noen omstendighet pliktig til å kompensere mulig skade.

6.

Kontroll av varen.
Kjøper plikter å kontrollere varen ved mottak. Ved åpenbare feil og mangler skal Kjøper reklamere
umiddelbart og senest innen 10 dager. Ved skjulte feil og mangler skal Kjøper fremsette reklamasjon innen
30 dager fra levering. I tilfelle transportskade skal Kjøper endossere transportdokumentet tilsvarende.

7.

Erstatningsansvar.
Selgers erstatningsansvar ved reklamasjon er begrenset til direkte tap. Selger er bare erstatningsansvarlig
for indirekte tap dersom selger har utvist grov uaktsomhet.
Følgende tap skal anses som indirekte tap:
a) tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd).
b) tap som følge av at varen ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn).
c) tap som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt.
d) tap som følge av følge at varen er benyttet som innsatsfaktor/ingrediens ved produksjonen av andre
produkter og disse produkter er påført mangler pga. forhold ved varen.
Selgers erstatningsansvar, både for så vidt gjelder direkte og indirekte tap, er under enhver omstendighet
begrenset oppad til fakturaens pålydende, men begrenset oppad til kr. 100 000,-.
Selgers leveringsvilkår innebærer at bestemmelsene i kjøpsloven på enkelte punkter er fraveket til gunst for
selger.

8.

Betaling.
Betaling skal skje på den måte og innen den frist som er angitt i fakturaen. I tilfelle forsinket betaling vil
Kjøper bli belastet med lovens høyeste morarente. Dette uansett årsak til forsinkelsen.

9.

Tvistemål.
Kompetent rettsinstans i tilfelle tvist vil være Asker og Bærum tingrett.

10. Andre betingelser.
I tilfeller og under omstendigheter ikke spesielt nevnt i disse Generelle salgs- og leveringsbetingelser, gjelder
de generelle betingelser utgitt av den av våre aktuelle leverandører i tillegg til siste revisjon av INCObetingelser (2000) utgitt av det Internasjonale Handelskammer i Paris.
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