Salgs- og leveringsbetingelser
§ 1. Generelt
Enhver leveranse mellom partene finner sted på grunnlag av nærværende alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.

§ 2. Tilbud
Tilbud er kun bindende for selger i 30 dager.
Tilbud skal aksepteres skriftlig av kjøper.

§ 3. Betaling
Betaling skal senest finne sted 30 dager etter levering dersom ikke annet er avtalt.
Betales ikke kjøpesummen beregnes morarenter på 1,5% av til enhver tid utestående beløp. Betaling av morarenter hindrer
ikke selger i å kreve erstatning for andre tap kjøpers misligholdelse av betalingsplikten måtte medføre.
Kjøper er forpliktet til å foreta enhver betaling til selger som om leveringen var i henhold til avtalt tid, selv om leveringen er
forsinket som følge av kjøper.
Kjøper er ikke berettiget til å motregne eller tilbakeholde deler av kjøpesummen på grunn av motfordringer med mindre
dette er skriftlig anerkjent av selger.

§ 4. Eiendomsforhold
Selger forbeholder seg eiendomsretten til leverte varer inntil betaling har funnet sted med tillegg av eventuelle påløpte
renter og omkostninger.

§ 5. Levering og forsinkelse
Levering skjer fra selgers adresse uansett om selger ved egne folk eller ved tredje mann i henhold til særskilt avtale med
kjøper bringer solgte varer til kjøper.
Levering til kjøper skjer for kjøpers egen regning og risiko.
En overskridelse med x antall dager på grunn av selgers forhold skal i enhver henseende betraktes som rettidig levering, hvor
kjøper ikke kan utøve noen form for makt over for selger
Såfremt forsinkelse ved levering skyldes at selger er forhindret fra levering på grunn av arbeidskonflikt, brann, krig,
vareknapphet, ansatte eller andre omstendigheter samt alle tilfeller av force majeur, forskyves levering med den tid som
hindringer varer. Dette gjør seg gjeldende uansett om årsak til forsinkelsen inntreffer før eller etter utløpet av den avtalte
leveringstid.
Selger påtar seg ikke noe ansvar eller noen erstatningsplikt i forbindelse med følgevirkninger på grunn av forsinket levering.
Begge parter er berettiget til å annullerer avtalen hvis forsinkelsen overskrider 2 måneder.

§ 6. Emballasje
Selger skal påse at varen emballeres forsvarlig. Dersom kjøper har spesielle krav eller ønsker i forbindelse med emballering,
skal dette meddeles selger skriftlig senest ved avtaleinngåelse.

§ 7. Mangler
Kjøper skal ved levering omgående foreta en undersøkelse av varene fra selger.
Hvis kjøper vil påberope seg en mangel, skal kjøper omgående etter at mangel er eller burde vært oppdaget, gi skriftlig
meddelelse om dette samt beskrive hvordan feilen arter seg.
Hvis kjøper ikke reklamerer som anført, kan kjøper ikke senere gjøre mangelen gjeldende.
Etter selgers valg vil mangler ved varen bli rettet opp eller omlevert for selgers egen regning innen rimelig tid. Skjer dette ikke
er kjøper berettiget til å heve avtalen, kreve avslag i kjøpesummen eller kreve erstatning.
Har kjøper ikke innen x måneder etter leveringsdato påberopt seg mangelen overfor selger, kan kjøper ikke senere gjøre
mangelen gjeldende.

§8. Misligholdelse
Ved kjøpers misligholdelse er selger berettiget til å stanse ytterligere leveringer og kreve erstatning etter alminnelige
kontraktsrettslige regler.

§ 9. Ansvarsbegrensning
Et erstatningskrav overfor selger kan ikke overstige fakturabeløpet for det solgte.
Selger hefter ikke for driftstap, avansetap, som følger av forsinkelse eller mangler ved det solgte.
Selger skal uten ugrunnet opphold skriftlig underrette kjøper dersom det inntreffer force majeur og andre forhold som selger
ikke har kontroll over.
For produktansvar gjelder de til enhver tid gjeldende regler i norsk rett.

§ 10. Lovvalg og tvister
Alle tvister som har sitt utspring i avtalen skal bedømmes i henhold til gjeldende rett i selgers land.

