SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR
VACUNOR AS
Våre Salgs- og Leveringsbetingelser baseres i hovedsak på Norsk Standard 8409:2008
”Alminnelige kontrakts-bestemmelser for kjøp av byggevarer”, gjeldene når «kunden»
kjøper varer fra Vacunor AS, med mindre annet er fastsatt i Standard Salgsbetingelser
herunder, eller etter avtale mellom partene.
1.

Gyldighet
Alle avtaler mellom Vacunor AS og «Kunden» skal anses å inneholde disse Salgs- og
Leveringsbetingelser. Ingen endring av disse betingelsene skal være bindende for Vacunor AS
Enhver betingelse eller vilkår i «Kundens» ordre/bestilling som ikke er i samsvar med disse
Standard Salgs- og Leveringsbetingelser skal være uten effekt.
Standard Salgs- og leveringsbetingelser kan kun endres skriftlig og endringen må for å anses
bindende for Vacunor AS, signeres av autorisert(e) ansatt(e) i selskapet.

2.

Bestillingsrutiner
Ved bestilling må følgende rutiner følges av partene:



Kunden må ved bestilling oppgi prosjektnummer, leveringsadresse, bestillers navn og
telefonnummer til kontaktperson på byggeplass.



Bestilling kan skje pr. mail, sms. eller telefon.



Vacunor AS vil etter bestilling sende ordrebekreftelse. Straks etter mottagelse av
Ordrebekreftelse skal Kunden kontrollere denne for ev. feil/ avvik som Kunden
omgående må meddele Vacunor AS.
I tilfeller hvor en «vare» utenfor sortiment må fremskaffes fra produsent, forbeholder
Vacunor AS seg retten til å benytte denne produsentens salgs- og leveringsbetingelser. I disse tilfellene
må Kunden
godkjenne ordrebekreftelsen innen fastsatt frist, slik at Vacunor AS kan bekrefte.
3.

Kansellering av Ordre grunnet Produksjons-problemer hos Produsent
Dersom en av Vacunor sine produsenter får produksjons-problemer grunnet
råvaremangel, streik, lockout eller annet, vil Vacunor gjøre sitt ytterste for at
«Kunde» ikke blir skadelidende.
Vacunor AS har i dette tilfellet rett til å kansellere eller redusere ordre slik at det
samlede tap og ulemper minimeres pga. dette.

4.

Spesialbestillinger
Produkter som er «spesial-produsert» for kunde, og som er i henhold til bestilling, kan
ikke kanselleres hvis satt i produksjon eller returnert hvis levert.

5.

NS 8409 pkt. 1 Virkeområde
Standard fastsetter kontrakts-bestemmelser når «Kunden» ikke er forbruker. Med forbruker
menes fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, jfr.
«forbrukerkjøpsloven §1»
Disse standard Salgs- og leveringsbetingelser gjeldesom et vedlegg til avtale mellom «kjøper»
og Vacunor AS som selger av byggevarer. Betingelsene legger til grunn at NS8409 gjelder med
de endringer og presiseringer som fremgår av avtalen og disse «Standard Salgs- og
Leveringsbetingelser. Bestemmelsene følger NS8409 sin artikkelinndeling.
NS8409 pkt. 2 - Kontrakten
NS8409 pkt.2.1 Kontrakts-dokumentet
Inneholder kontrakts-dokumentet bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder
dokumentene i følgende rekkefølge:
a) Avtaledokumentet
b) Selgers ordrebekreftelse
c) Kjøpers bestilling
d) Tilbuds- eller konkurransegrunnlaget
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e)
f)
g)
h)

Opplysninger om produktspesifikasjon fra selger eller tidligere salgsledd for så vidt slike må
ha innvirkning på kjøpet.
Disse standard Salgs- og Leveringsbetingelser
NS8409
Ev. forbrukerloven hvis forbrukerkjøp.

6.

NS 8409 pkt. 2.2 Kjøpsloven
Lov av 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (”kjøpsloven”) gjelder så langt Standard salgsbetingelser,
NS 8409 eller annen avtale mellom partene ikke fastsetter avvikende bestemmelser.

7.

NS 8409 pkt. 3 Taushetsplikt
Partene har taushetsplikt om opplysninger som fremkommer om den andre partens
forretningsmessige forhold.

8.

Priser på Produkter og Frakt, NS8409 pkt. 8
Tilbud fra Vacunor AS er gyldig i 30 dager fra Tilbudsdato, med mindre annet er avtalt.
Avtalte priser er i utgangspunktet å forstå eks. mva.
Produkter og Frakt faktureres i henhold til den enhver tid gjeldende pris på leveringstidspunkt.

9.

NS8409 pkt. 8.2 Index regulering
Vacunor AS Justere prisene hvert halvår, dvs. den 01.01. og 01.08. hvert år.

10. Levering og kontroll av leveranse
Levering antas å ha funnet sted når transportør har satt varer ned på bestemmelsesstedet eller
så nært bestemmelsesstedet som fremkommeligheten tillater.
Kunde overtar risiko for produktene ved levering. Kunde skal ha en representant tilstede ved
levering for å motta varen, kontrollere at leveranse er i henhold til bestilling
og fraktbrev, samt kontrollere om leveranse har skader. Ved bemerkning om skader eller
mangler for leveranse, skal dette bemerkes på fraktseddel og medsendes transportør.
Vacunor As skal varsles om avviket snarest. Under normale omstendigheter tar ikke Vacunor
AS defekte varer i retur, dersom defekt kunne vært oppdager ved levering.
11. Feilleveranser eller mangler
Dersom det ved levering avdekkes at leveransen har mindre kvantum enn bestilling/fraktseddel,
skal Vacunor AS supplere kunde snarest mulig. Ved levering av feil produkt,
Skal disse tas med tilbake av transportør og riktige produkter leveres snarest mulig.
12. NS8409 pkt. 6.3 Kundens Spesifikasjoner
Kunden bærer selv risikoen for følgene av feil i sine spesifikasjoner. Han bærer også risikoen for
kvalitet og anvendelighet av materialer som han leverer, for anvendeligheten av navngitte
produkter som han krever brukt, samt andre ytelser som han fremskaffer eller krever brukt i
forbindelse med gjennomføringen av kontrakten.
13. NS 8409 pkt. 8.7 Sikkerhetsstillelse
Partene kan avtale at det skal stilles sikkerhet for oppfyllelsen av kontraktsforpliktelsene.
Vacunor AS kan kreve forskuddsbetaling for produkter Kunden ønsker levert.
14. Forsinket levering
Om angitt leveringstid i henhold til ordrebekreftelse ikke kan overholdes, skal Vacunor AS varsle
Kunde snarest og oppgi ny leveringstid om mulig. Vacunor AS har ikke ansvar for
Forsinkelser som skyldes at transportør av noen årsak ikke kan få frem leveranse til avtalt tid.
Føreforhold, sykdom, driftsstans på bil etc.
15. Begrenset erstatningsansvar
For tap i forbindelse med forsinket leveranse eller forsinkelse som skyldes produktfeil, bærer
Vacunor AS kun erstatningsansvar for inntil 50 % av fakturabeløp for mangelfulle eller
forsinkede
Leveranser. Kunde må kunne dokumentere faktiske tap som gjøres gjeldende.
Kansellering jmf. Pkt.3 medfører ikke erstatningsansvar for Vacunor AS. Vacunor har ikke
erstatningsansvar for indirekte tap som følge av forsinket levering eller mangler på leveringen.
Indirekte tap under disse vilkår har samme betydning som i kjøpslovens §67.
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16. Retur av varer
Retur av solgt og leverte varer mottas normalt ikke. Unntaksvis kan allikevel «Standard
produkter» tas i retur etter avtale, forutsatt at de er skadefrie. Uskadde varer krediteres med
inntil
50% av fakturaverdi og leveres vårt lager etter avtale. Fraktbrev eller faktura skal fremvises av
Kunde.
17. Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er netto pr. 14 dager, med mindre annet ikke er avtalt. Ved forsinket
betaling, betales morarente med 12% p.a.
18. NS8409 pkt. 4.8 Lovpålagt dokumentasjon
Vacunor AS skal sørge for at nødvendig og Lov- og forskriftspålagt dokumentasjon til enhver tid
er tilgjengelig for kunde.
19. Tvister
Tvister i anledning varer levert av Vacunor AS og alt som har sammenheng med dette, skal
søkes løst i minnelighet. Kommer partene ikke til enighet, skal tvisten avgjøres av de
alminnelige domstoler i overensstemmelse med norske rettsregler. Avtalt verneting er Oslo
Tingrett.
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