SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EIVA-SAFEX AS
Gjeldende fra 1. november 2017 og erstatter alle tidligere utgaver

Innledning
Disse betingelsene er gjeldende såfremt annet ikke
er skriftlig avtalt. De gjelder for alle deler av vår
leveranse, herunder også for montering, kurs,
rådgivning, engineering, prosjektering, beregninger
etc.
Tilbud - priser
Alle tilbud har en gyldighet på 14 dager hvis ikke
annet er skriftlig avtalt.
Prisene er basert på dagens priser fra utenlandske
produsenter. Større dokumenterte endringer i
produsentpriser og/eller valutakurser kan medføre
endring av prisene uten forhåndsvarsel. Alle våre
priser er eks. mva. Ordrer under kr 750,- belastes
med et tillegg på kr 72,-.
Forsendelse
Levering skjer i samsvar med Incoterms 2010; EX
WORKS fra våre lagre såfremt ikke annet er skriftlig
avtalt.
Leveringstid
Angitt leveringstid i tilbudet forutsetter ordre uten
opphold. For lagervarer tas forbehold om
mellomsalg.
Montering etc
Avtalt montering belastes i samsvar med gjeldende
priser for montering og service. Kostnader for
sertifikat belastes i samsvar med gjeldende prisliste.
Ekstraordinære kostnader for sertifikat fra produsent
belastes særskilt. For tilkobling til nettet skal
autorisert installatør for kundens regning benyttes.
Kunden tar ansvar mot installatør såfremt ikke annet
er skriftlig avtalt.
Emballasje
Alle priser er eks. emballasje. Emballasjen er
normalt gratis. Paller og pallekarmer belastes.
Spoler, tromler og kryss ved leveranse av wire
belastes i samsvar med gjeldende priser.
Betalingsbetingelser
Forfallstiden er angitt på den enkelte faktura.
Ved purring av faktura påløper omkostninger. Ved
betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente med
den til enhver tid gjeldende rente.
Salgspant
Vi har salgspant i leverte varer inntil de er fullt
betalt, jf §§ 3-14 til 3-22 i panteloven. Kunden kan
ikke montere, bearbeide eller videreselge varen slik

at det kan krenke salgspanteretten, jf panteloven §§
3-19 og 3-20.Reklamasjoner
Eventuelle reklamasjoner skal skje skriftlig uten
opphold og innen 8 virkedager fra levering.
Retur av varer
Retur av varer skal ikke skje uten skriftlig avtale, og
kunde belastes med minimum 20 % av fakturaverdi
eller minimum kr 800,-. Alle fraktkostnader belastes i
tillegg. Varer som er produsert etter kundens
tegning, mal eller skisse tas ikke i retur.
Garanti
Garanti ytes på våre produkter i tråd med garanti fra
våre leverandører.
Erstatning
Vårt erstatningsansvar ved forsinkelse og/eller
mangel er begrenset til kundens direkte tap, og til
maksimalt 15 % av avtalt pris (eks. mva) på
vedkommende leveranse eller delleveranse.
Erstatningsbegrensningen gjelder ikke ved grov
uaktsomhet.
Bruksanvisning/dokumentasjon
Kjøper er forpliktet til å rette seg etter gjeldende
bruksanvisning, sertifikater og retningslinjer for
egenkontroll og årlig kontroll. Kopi av sertifikater
belastes med kr 130,- pr stk. Kjøper står ansvarlig
for å ta vare på bruksanvisning og manualer for drift,
ettersyn og vedlikehold. Nødvendig kurs for
operatører er kundens ansvar, og utstyr skal ikke
benyttes uten godkjent kursopplæring og utstedt
kursbevis.
Trykkfeil, kataloger etc
Vi tar forbehold om trykkfeil i produktkataloger og
prislister. Avbildet produkt kan avvike fra gjeldende
produkt pga endret design og endring fra produsent.
Alle veiledninger og bruksanvisninger er veiledende.
Utfyllende bestemmelser
I den grad annet ikke følger av det ovenstående,
gjelder vilkårene i NL 09 (for rene salg) eller NLM 10
(for leveranser som inkluderer tjenester, herunder
montering, kurs, rådgivning, engineering,
prosjektering, beregninger etc). Disse kan bestilles
hos Norsk Industri (www.norskindustri.no) og er for
øvrig tilgjengelig en rekke steder på internett.

