1-2-Tre Elementproduksjon AS
Generelle salgs- og leveringsbetingelser

1

ANVENDELSESOMRÅDE

Disse salgsbetingelser gjelder for alle
leveranser fra 1-2-Tre (Selger) til kunde
(Kjøper), med mindre annet er skriftlig
avtalt. Ved bestilling anses Kjøper for å ha
godtatt
disse
salgsog
leveringsbetingelser.
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TILBUD, PRISOVERSLAG,
ORDREBEKREFTELSE

Selger utarbeider tilbud eventuelt med
prisoverslag på
grunnlag
av
den
informasjon og det tegningsunderlag som
oppgis fra Kjøper. Sammen med tilbudet
medfølger
disse
salgsog
leveringsbetingelser.
Kjøper forplikter seg til å gjennomgå
tilbud straks etter mottak for å sjekke
varer, leveranse omfang, alle tekniske
mål, fargevalg m.m. Kjøper skal
umiddelbart varsle Selger hvis noe er
uavklart eller feil.
På grunnlag av tilsendt tilbud foretar
Kjøper bestilling.
Selger
vil
umiddelbart
bekrefte
bestillingen
ved
en
skriftlig
ordrebekreftelse. Selger beskriver her det
som inngår i leveransen, hvordan levering
vil bli foretatt samt hvilke varer eller
tjenester som er å betrakte som tillegg
utover leveransen.
Kjøper forplikter seg til å gjennomgå
ordrebekreftelsen er overstemmende
med tilbud og bestilling og umiddelbart
varsle Selger hvis noe er uavklart eller
feil.
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ENDRINGER

Kjøper har ansvar for at det ved bestilling
er oppgitt tilstrekkelig informasjon til
Selger,
slik
som
riktig
mål
og
varebeskrivelse.
Endringer etter mottatt ordrebekreftelse
vil kunne nedføre ekstrakostnader som
Kjøper
må
dekke.
Krav
om
tilleggsvederlag skal samsvare med de
økte kostnader som er påført Selger.
Selger gis også rett til å utsette
leveringsdatoen,
tilsvarende
den
forsinkelsen endringen medfører for
Selger.
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LEVERINGSTID

Levering
etter
beskrivelse
i
ordrebekreftelse er å betrakte som
veiledende, hvis ikke eksakt dato er
skriftlig avtalt.
For oversittelse av
veiledende leveringstid betales ingen
form for erstatning. Utsettes leveransen
som følge av kundens forhold kan Selger
sende faktura / kreve betaling i forkant av
selve leveransen.
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LEVERINGSHINDRINGER

Blir leveransen forhindret, forsinket eller
forvansket
som
følge
av
krig,
myndigheters inngripen, arbeidskonflikt,
maskinskade, materialmangel, leveringshindring hos underleverandør, brann,
naturkatastrofer eller andre hindringer
utenfor Selgers kontroll, har Selger rett til
å forskyve tidspunktet for levering, eller å
fragå avtalen, uten å måtte svare
erstatning.

LEVERANSENS OMFANG

Leveranse gjelder utelukkende det som er
angitt på siste gjeldene ordrebekreftelse.
Ved mottak av ordrebekreftelsen ansees
endelig avtale som inngått.
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LEVERING

Levering er skjedd og risikoen er gått over
på kunden når leveransen er mottatt på
avtalt leveringsadresse.

Fraktkostnader inngår i leveransen. Det
gjelder dog ikke krantimer som brukes til
montering. Disse vil bli etterfakturert
etter forbruk og avtalt timepris.
For garasjer er krantimer avtalt spesifikt
og inngår når garasjen leveres som
montert. Ventetid utover normalt 15
minutter for kranbil vil bli belastet
kunden.
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UNDERSØKELSESPLIKT

Ved mottakelse av varene skal Kjøper
uten ugrunnet opphold undersøke at disse
er
overensstemmende
med
ordrebekreftelsen og /eller ikke har
skader eller mangler. Kjøper kan senere
ikke gjøre gjeldende som mangel forhold
som Kjøper burde ha oppdaget ved slik
undersøkelse. Eventuelle transportskader
tas opp med sjåfør ved levering eller
skriftlig til selger. Selger har rett til fritt å
foreta retting eller omlevering.
Selger forbeholder seg retten til å
reparere varen hos kunden eller i egen
fabrikk, eller å erstatte varen med
identisk eller tilsvarende produkt.
Kjøper har ingen adgang til å foreta
utbedring
uten
Selgers
skriftlige
godkjennelse. Dersom Kjøper etter
skriftlig avtale skal utbedre mangelen,
skal dette skje etter forhåndsavtalt pris.

Selgers erstatningsansvar er under
enhver omstendighet begrenset oppad til
det beløp som Kjøper har betalt for den
del av leveransen som er knyttet til
kravet.
Innbetalinger skal ikke kunne holdes
tilbake, motregnes eller reduseres på
grunnlag av klager, reklamasjoner eller
motkrav fra kunden uten skriftlig
forhåndsgodkjenning fra Selger.
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Avbestillinger som finner sted etter at
leveransen er satt i produksjon må
betales med fullt vederlag.
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ANSVARSBEGRENSNING

Selger erstatter ingen følgeskader eller
noe form for indirekte tap. Selger kan
heller ikke holdes ansvarlig for feil som
har oppstått på grunn av kundens egne
konstruksjoner, eller feil i forhold til
monteringsbeskrivelse og utførelse på
byggeplass.

SÆRLIGE BESTEMMELSER

Dersom
Selger
ved
element
og
takstolsleveranser
finner
det
riktig
tidsforbruksmessig
og
mest
hensiktsmessig i forhold til riktig
byggemåte, kan enkelte detaljer bli
overlatt for tilpasning og montering på
byggeplassen og dermed ikke kreves
utført av Selger.
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BETALINGSBETINGELSER

Oppgjør skal skje iht. avtalte betingelser.
Ved kredittsalg forbeholder Selger seg
retten til å innhente kredittopplysninger.
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9

AVBESTILLING

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

Disse salgs- og leveringsbestemmelser
gjelder så langt ikke annet er avtalt.
Selger senest innen 7 dager.
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REKLAMASJON

Ved feil eller mangler som påvises etter
levering og som skyldes forhold som
Selger har ansvar for, skal Kjøper uten
ugrunnet opphold reklamere.

