Salgs og leveringsbetingelser Altaskifer AS
(for kunder i Norge /salg i Norge)
1. Tilbud og avtale
Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt
mellom partene. Kjøpers eventuelle innkjøpsbetingelser får anvendelse i den grad de ikke
kommer i konflikt med de avtalte leverings- og salgsbetingelser som er inntatt her. Tilbudet er
bindende i 3 – TRE – måneder regnet fra tilbudets dato, hvis ikke annet er avtalt. Bindende avtale
anses inngått ved bestilling, eventuelt ved akseptert ordrebekreftelse.

2. Kvalitet
Kjøper har risikoen for at varen i sin helhet passer for hans behov. Valg av fremgangsmåte for
montering og tilpasning til andre materialer etc. er kjøpers ansvar og risiko. Er materialene ikke
bestilt etter en skriftlig angitt standard eller med angitte kvaliteter leveres materialene etter
næringens gjeldende kvalitetskriterier for de bestilte produkter.

3. Kvantitet
Ordrebekreftelsen eller pakkelisten avgjør om levering skal skje i henhold til vekt, enhet, beløp,
angitt lengde, eller noe annet. Når spesielle dimensjoner og kvaliteter er bestilt, er kjøper alltid
forpliktet til å akseptere normale avvik i kvantitet som oppstår under produksjons-prosessen.

4. Pris og prisforutsetninger
Alle priser er gitt ekskl. merverdiavgift EXW/FOB/FCA ALTA. Ved fakturering oppgis
merverdiavgiften separat. Er sluttproduktet berettiget fritak for merverdiavgift må bestiller /
kjøper dokumentere dette overfor leverandøren ved bestilling.
Prisen inkluderer ikke:
a) Merarbeid eller merkostnader som påløper hvis det etter avtalens inngåelse viser seg at
grunnlagsmaterialet er ufullstendig eller mangelfullt.
b) Merkostnader som følge av bestillers ønske om endringer etter avtalens inngåelse.
c) Merkostnader som følge av forsinkelse eller andre forhold som skyldes bestiller eller kjøper,
herunder transportkostnader, endringer i forsikringer og offentlige avgifter.
d) Emballasje- og pakkekostnader for uttak av mindre enn fulle kolli (kasser, paller etc.),
spesialbestillinger og pakking i annet enn standardemballasjen. Ved uttak av fulle kolli med
standard emballasje er emballasjen inkludert i brutto forhandlerpris.

e) Frakt faktureres til de enhver tid gjeldene satser, og kan fortløpende endres med en måneds
varsel dersom våre leverandører av disse tjenestene endrer sine priser. Dette gjelder også
dersom nye avgifter kommer til etter avtalens inngåelse.

5. Tillegg
Ved eventuelle tillegg til de tilbudte varer, står selger fritt til å prise dette separat. Selger
forplikter seg ikke til å følge anbudets/tilbudets priser på mengde økningen, og/eller tilleggs
bestillinger. Gjelder spesielt ved mindre tillegg og etterbestillinger.

6. Ordrebekreftelse
Avtalen er endelig sluttet ved selgerens skriftlige ordrebekreftelse. Ordrebekreftelsen betraktes
som akseptert dersom kjøper ikke umiddelbart (samme eller påfølgende virkedag) gjør
innsigelser overfor selger.

7. Fakturering
Faktura dateres den dagen varene sendes fra selgers lager eller den dag varen er klar til
forsendelse ihht. avtale/ ordrebekreftelse.

8. Betalingsbetingelser
Betalingsvilkårene er pr. 30 dager netto, dersom ikke annet er avtalt. Selgeren kan forlange at
kjøper stiller tilfredsstillende garanti for riktig betaling. Et slikt krav kan fremsettes helt opp til
leveringstidspunkt. Kjøpers reklamasjon på grunn av vesentlig mangler fritar ikke kjøperen for
betaling. Kjøper har ikke rett til motregning bortsett fra i forbindelse med uomstridte
reklamasjonskrav knyttet til den leveransen motregningen gjelder. Ved overskridelse av
betalingsfristen skal kjøper betale den til enhver tid gjeldende morarente.

9. Salgspant
Selger har salgspant i de leverte varer som er spesifisert i ordrebekreftelsen/fakturaen inntil
beløpet som kommer frem i fakturaen med tillegg av eventuelle morarenter og alle
omkostninger er fullt ut betalt.

10. Leveringstid
Følgende gjelder som basis for å beregne leveringstid:
a) dagen som spesifikasjonen er endelig mottatt av selger eller av tilbyderen der hvor ordren er
blitt plassert.
b) dagen som selger mottar forskuddsbetalingen, eller mottar en garanti.
c)

dagen som de nødvendige innenlandske og utenlandske autorisasjoner er innvilget.

Dersom levering skal skje til en fastsatt dato/tid, vil denne endres tilsvarende hvis
starttidspunktet for kalkuleringen endres. Endringer og tilleggs leveringer forskyver
leveringstidspunkt i den grad det er nødvendig som følge av forberedelsene og utførelsen av det
gjeldende arbeidet.

11. Transport og risiko
Dersom kjøper ikke har angitt en bestemt transportør velger selger transportør uten ansvar for
billigste transporttilbud. Transport skjer for kjøpers regning og risiko. Kjøper må selv ordne
transportforsikring.

12. Forsinket levering
Selger er forpliktet til å underrette kjøper umiddelbart dersom denne ser at leveringstidspunkt ikke
kan opprettholdes på grunn av utenforliggende omstendigheter. Dette gir kjøper ingen rett til å heve
kjøpet.
Selger er ikke ansvarlig for noen forsinkelser av vareleveringen eller enkeltforsendinger når dette
skyldes omstendigheter utenfor selgers kontroll (force majeure). Ved en slik forsinkelse, kan ikke
kjøper kreve kompensasjon. Uten hensyn til årsaken til forsinkelsen, står ikke selger for de indirekte
tap kjøper måtte få, inkludert alle personlige tap.

13. Avbestilling
Ved avbestilling av ordren må kjøper betale omkostninger samt betale full erstatning for selgers
tapte fortjeneste og ethvert annet tap og enhver utgift som selger måtte ha.

14. Mangler/reklamasjon
Kjøper er forpliktet til å undersøke varen straks etter mottakelse. Alle reklamasjoner skal skje skriftlig
og omgående (senest innen 8 dager), hvor den påståtte mangelen, art og omfang beskrives. Dersom
det foreligger mangler ved varen eller arbeidet har selger plikt til å avhjelpe mangelen ved å foreta
omlevering eller innrømme prisavslag.
Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis varen blir forandret eller reparert av andre enn
selgeren uten dennes skriftlige forhåndssamtykke. Dersom selgeren avhjelper mangelen eller foretar
omlevering innen rimelig tid har kjøperen ikke rett til å heve kjøpet.

15. Maksimumsansvar
Selgerens maksimale erstatningsansvar overfor kjøper er under aller omstendigheter begrenset til
verdien av leveransen, eller den delen av leveransen dette gjelder.

16. Lov og tvister
Norsk lov gjelder for avtalen og for forholdet som ikke er nevnt i den. Dersom det oppstår tvist i
forbindelse med avtalen, skal tvisten forsøkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlingene ikke frem
skal saken løses ved voldgift. At en tvist er brakt til avgjørelse ved voldgift, fritar i seg selv ikke
partene fra å oppfylle sine forpliktelser ifølge avtalen. I tilfelle søksmål vedtas selgers verneting.
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