Salgs og leveringsbetingelser for Sveiseeksperten AS
§1. Generelt
Disse betingelsene kommer til anvendelse såfremt de ikke fravikes med annen skriftlig avtale. Vilkår
som kunden måtte fremsette i sin bestilling binder ikke Sveiseeksperten AS (Heretter; Selger) med
mindre det er bekreftet skriftlig av Selger. Ved kjøp av maskiner/utstyr er det kundens ansvar at
disse blir brukt iht. bruksanvisning, lover og regler.
§2. Tilbud
Skriftlig tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudsdato.
§3. Priser
Leveringsdatoens priser er gjeldende når ikke annet er avtalt.
Selger forbeholder seg retten til prisendringer som Selger ikke har herredømme over, eksempelvis
offentlige avgifter, toll, råvarepriser og valutakurser. Alle priser er eks. mva.
§4. Levering
Selger velger transport og transportmåte etter beste skjønn, med mindre Kjøper har fremsatt ønske
om en bestemt transportvei og/eller transportmåte. Kjøper har selv ansvaret for varene under
transporten, med mindre den besørges av Selgers eget distribusjonsapparat. Frakt kan belastes
Kjøper dersom ikke annet er avtalt i egen fraktavtale. Ved alle leveranser gjelder Incoterms 2010.
Ved nattleveranser og i andre tilfeller vil Selger levere uten kvittering av mottager. Varen skal i slike
tilfeller anses som levert når den er kommet frem til avtalt leveringssted.
Risikoen for varen overføres fra Selger til Kjøper når varen anses levert.
Paller, pallekarmer og spesialemballasje belastes i samsvar med gjeldende priser.
§5. Retur av varer
Retur av varer kan bare finne sted med Selgers skriftlige samtykke og skjer for Kjøpers regning og
risiko inntil varene er mottatt av Selger. Retur av varer må skje innen 7 dager etter at varen er
mottatt av kjøper.
Returnerte varer krediteres med 80 % av salgsverdien for standard lagervare i uanbrukket stand.
Brukt utstyr tas ikke i retur. Skaffevarer tas ikke i retur.
§6. Reklamasjoner/mangler
Kunden er forpliktet til å sjekke varen ved mottak og innsigelser om mangler.
Innsigelser må skje skriftlig innen 3 arbeidsdager fra mottak av varene.
Dersom kjøperen ikke skriftlig reklamerer over feil / mangler innen nevnte frist, mister kjøperen
retten til å fremsette ethvert krav basert på slike feil / mangler.
Ved transportskader er kunden ansvarlig for dokumentasjon av skaden. Selger kan kreve å få tilsendt
dokumentasjon/bilder eller selv undersøke varen før reklamasjon eventuelt aksepteres. Faktura fra
annen leverandør som kunden har pådradd seg for å rette opp i mangler aksepteres ikke uten
forutgående avtale.
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§7. Garanti
Regulert av kjøpsloven (kjøp og salg mellom to likeverdige parter)
§8. Betalingsvilkår
Selgers standard betalingsbetingelser er netto 30 dager dersom annet ikke er avtalt. Ved
overskridelse av betalingsfristen plikter Kjøper å betale forsinkelsesrente i henhold til
forsinkelsesrenteloven. Selger kan dessuten belaste Kjøper purregebyr i henhold til inkassoloven.
Kjøpers reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar ham ikke for rettidig betaling. Ved
Kjøpers rettmessige reklamasjon på deler av en leveranse, skal den ubestridte delen av leveransen
betales i henhold til avtalen. Betalingen skal være på selgers konto senest på forfallsdagen.
Selger har avtale med Lindorff for fakturaoppfølging og –innkreving.
§9. Fakturagebyr
Fakturagebyr beregnes. Gjeldende gebyr er for tiden kr 45,-.
§10. Salgspant
Selger har salgspant i varene inntil hele beløpet, kjøpesummen pluss evt. omkostninger er betalt iht.
pantelovens § 3-14.
§11. Småordretillegg
Småordretillegg beregnes. For tiden pålydende kr. 250,- ved kjøp av varer under kr. 1000,§12. Force Majeure
Selger kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor
Selgers kontroll, herunder, men ikke begrenset til, lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann,
krig, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler
(stengte veier/togforbindelser m. m.), alminnelig varemangel, kassering av store arbeidsstykker,
mangel på arbeidskraft eller innskrenkinger av krafttilførsel.
Selger skal gi Kjøper meddelelse om slike forhold og følgene av disse innen rimelig tid.
§13. Sikkerhetskrav
Kunden er innforstått med at produktene ved uforsiktig eller feilaktig bruk kan være farlige. Kunden
forplikter seg til å gjøre seg kjent med bruks- og sikkerhetsinformasjon som gjelder og som følger
sveistekniske standarder.
§14. Tvister
Disse salgs- og leveringsbetingelser og enhver tvist som måtte oppstå mellom Kjøper og Selger er
underlagt norsk rett.
Tvister mellom Kjøper og Selger skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke
fører frem, kan hver av partene søke tvisten løst ved alminnelige norske domstoler.
I tilfelle søksmål vedtas Selgers alminnelige verneting av begge parter.
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