Salgs og leveringsbetingelser for Burkert Norway AS
1.
INNLEDNING
Salgs- og leveringsvilkårene gjelder alle tilbud og kontrakter om levering av produkter og systemer fra Burkert Norway AS, (i det følgende kalt SELGER), med mindre annet er skriftlig
avtalt med kjøper.
2.
TILBUD
Alle tilbud fra selger er uforbindtlige innenfor angitt tidsfrist eller inntil selgerens skriftlige ordrebekreftelse er mottatt av kjøper.
3.
TEKNISKE OPPLYSNINGER
Opplysninger og beskrivelser av enhver art i brosjyrer, instruksjons- og verkstedhåndbøker, tegninger og oppgaver over priser og tekniske data m.v. tjener kun til veiledning, og kan ikke
påberopes av kjøper med mindre det uttrykkelig er vist til disse i ordrebekreftelsen. Risiko og ansvar for at salgsgjenstande n og dens tekniske data passer til kjøpers behov eller er
anvendelig til det kjøper ønsker å bruke gjenstanden til, påhviler ham.
4.
TEGNINGER
Tegninger, tekniske beskrivelser m.v. som en part overlater til en annen før eller etter avtalens inngåelse, forblir den opprinnelige eiers eiendom og må ikke uten skriftlig samtykke helt
eller delvis kopieres, reproduseres, utleveres til – eller bringes til tredjemanns kunnskap, og må heller ikke benyttes i strid med eierens interesser.
5.
PRISBEREGNING
Alle salg skjer til gjeldende priser pr. ordredato. Selgeren har rett til å endre prisene ved forandring av følgende forhold i perioden mellom ordrebekreftelsen og levering:
a. Produsentens og under-leverandørens priser.
b. Frakt, toll og assuransesatser.
c. Valutajusteringer
d. Offentlige avgifter, gebyrer m.v.
Det samme gjelder nødvendige endringer i forsendelsesmåte i forhold til den normale eller forutsatte. Eventuelle tilleggsarbe ider eller montasje skjer etter regning.
I tillegg til avtalt pris kommer 25 % merverdiavgift.
6.
LEVERINGSTID
Oppgitt leveringstid er veiledende hvis ikke fast leveringstid er skriftlig avtalt. Leveringstid regnes fra tidspunkt for klarlagt ordre . Leveringstidspunktet forskyves i alle tilfelle hvis:
a. Eventuelle nødvendige offentlige lisenser så som eksport/importlisens m.v. ikke foreligger som forutsatt.
b. Selger har ikke fått nødvendige – eller mangelfulle/feilaktige tekniske data av kjøper.
c. Kjøper har unnlatt å betale i h.h. til avtale.
d. Selgeren hindres i å levere p.g.a. force majeure.
7. LEVERINGSBETINGELSER
Varens leveringssted er Skjetten om ikke annet er spesielt avtalt og bekreftet skriftlig av SELGER.
SELGER plikter ikke å tegne transportforsikring for transporter fra Skjetten med mindre dette er avtalt i det enkelte tilfelle.
Bevirker kjøpers forhold at leveringen utsettes, lagres varene for kjøpers regning og risiko.
8. BETALINGSVILKÅR
Betaling skjer til bankgiro 8101 21 97349.
Kjøper skal betale pr. 30 dager netto fra fakturadato, hvis ikke annet er avtalt.
Oversittes betalingsfristen, skal kjøper svare morarenter etter den til enhver tid meddelte rentesats fra den dag angjeldende faktura er forfalt til betaling.
9.
SALGSPANT
SELGER har salgspant i salgsgjenstanden i henhold til lov om pant av 2. febr. 1980. Salgspantet gjelder inntil kjøpe -summen for salgsgjenstanden med tillegg av eventuelle renter og
omkostninger i sin helhet er betalt. Er det før eller etter levering grunn til å anta at kjøper ikke vil betale til rett tid , kan SELGER kreve at kjøper stiller betryggende sikkerhet for riktig
betaling. Gjøres ikke dette, kan SELGER heve kontrakten.
10. ANSVAR OG ANSVARS-BEGRENSNING - IKKE ANSVAR FOR FØLGESKADER
Hvis kjøper innen 12 måneder etter at salgsgjenstanden er levert, påviser mangler ved denne som skyldes materialfeil eller då rlig utført arbeid og manglene var til stede ved
leveringstidspunktet, skal selgeren avhjelpe mangelen enten ved utskifting eller ved reparasjon av den defekte del. SELGERS f orpliktelse er ikke under noen omstendighet mer
omfattende enn det ansvar fabrikant/fabrikantens underleverandør har påtatt seg også med hensyn til tidsfrister. Selgers utbedringsplikt er betinget av:
a. At reklamasjon skjer straks feilen oppdages.
b. At den reklamerte del uten unødig opphold omkostningsfritt for selger, stilles til disposisjon for ham eller hans representant på et av ham angitt sted. Nødvendiggjør reklamasjonen
undersøkelse av den solgte gjenstand på annet sted enn selgers verksted, kan selger kreve at kjøper på forhånd stiller til rå dighet dekning av alle omkostninger, herved
reiseomkostninger inkludert. Utskiftede deler blir selgers eiendom og skal overlates ham.
c. At kjøper har sørget for at vedlikehold og service er forskriftsmessig utført.
Selgers ansvar omfatter dog ikke:
1. Feil ved deler som i relasjon til hovedproduktet utgir seg for å være av fremmed fabrikat.
2. Feil som kan være oppstått som følge av at salgsgjenstanden er reparert, feilmontert eller i noe henseende ombygget hos an dre enn selgeren, at salgs-gjenstanden er blitt utstyrt
med ikke originale deler eller at det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke.
3. Feil som kan være oppstått som følge avtilfeldige ytre begivenheter, vanlig slitasje, mangelfullt vedlikehold eller irregu lær eller uforsvarlig bruk.
4. Feil som skyldes kjøpers tegninger eller anvisninger.
Utover den ovenfor beskrevne avhjelpsplikt fraskriver selgeren seg enhver risiko og ethvert ansvar for mangler ved salgsgjenstanden og for derav følgende direkte eller indirekte tap og
skader.
11.
RETUR
Varer som er levert i kontraktsmessig stand, tas ikke i retur uten selgerens skriftlige godkjennelse.
Retur kan kun godkjennes når følgende opplysninger følger det returnerte materiell:
•
Bestillingsdato
•
Selgers referanse (faktura eller pakkseddel)
Retur som ikke er påført nevnte opplysninger, blir ikke behandlet av selgeren.
Varer som ikke er vanlig lagervare hos selgeren, tas kun i retur såfremt selgeren oppnår retur hos sine leverandører.
Forhandling om retur må skje senest 2 måneder etter at kjøper har mottatt varen. Fraktomkostninger og forsikring betales av kjøperen. Utover dette returnerer selgeren 80% av
kjøpesummen.
Systemleveranser etter spesifikasjoner og varer levert i spesialutførelse tas ikke i retur.
12.
REKLAMASJON
Kjøper plikter å undersøke salgsgjenstanden straks den er kommet i hans besittelse:
Reklamasjon fremsettes straks. Mangler som først kan oppdages etter montasje og prøvekjøring skal skje straks mangelen konstateres. Alle reklamasjoner på systemer som er levert
av selgeren, må skje skriftlig.
13.
KJØPERS MISLIGHOLD
Enhver forsinkelse med hensyn til avtalt betaling, tilveiebringelse av nødvendige dokumenter eller andre ytelser som påhviler kjøper, gir selger rett til å heve avtalen og kreve erstatning.
14.
FORCE MAJEURE
Kjøper kan ikke heve kjøpet, kreve prisavslag eller kreve erstatning hvor forsinkelsen skyldes Force Majeure. Som Force Majeure skal i dette tilfelle regn es enhver hindring som selger
ikke med rimelighet kunne avverget eller overkommet, både når hindringen er generell og når den kun rammer selgeren eller de instanser han er avhengig av for levering. Som Force
Majeure regnes videre trafikkvanskeligheter, forsinket leveranse fra underleverandør (hva enten dette kan føres tilbake til Force Majeure eller ikke), kassasjon av arbeidsstykker,
innskrenkning i tilførsel av drivkraft, arbeidskonflikt, militær mobilisering, rekvisisjoner, beslag, valuta- eller importrestriksjoner.
15.
VOLDGIFT
Oppstår det mellom partene tvist om forståelsen av denne kontrakt når det gjelder leveranser, avgjøres denne ved voldgift etter norsk prosessuell og materiell rett ved Oslo verneting.

