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Generelle salgsvilkår for salg fra Sætheren Element AS

1.

Pris og betaling
Salgspris vil alltid fremgå i skriftlig korrespondanse. Alle priser
er oppgitt eks. mva. dersom ikke annet fremgår.

Leveringstidspunkt bekreftes av Sætheren Element AS når
komplett produksjonsgrunnlag, tegninger ol. er mottatt,
gjennomgått og godkjent.

Betaling skal skje med 25 % av avtalt pris eks. mva.
ved bestilling. Resterende del betales ved første avtalte
leveranse (dato angitt i ordrebekreftelse).
Ved store og langvarige leveranser/prosjekter kan det på
forhånd avtales en betalingsplan.

5.
Avbestilling
Varen kan avbestilles før produksjonsstart. Ved avbestilling skal
kjøper ta kontakt med Sætheren for å gjøre nærmere avtale om
på hvilke vilkår avbestilling kan skje. Sætheren har rett til å få
dekket allerede påløpte kostnader og annet tap som
avbestillingen har medført i tillegg til et påslag på 12,5 % av
kostnadene.

Utsettes leveransen som følge av kjøpers forhold kan Sætheren
Element AS kreve betaling selv om leveransen utsettes.
Som sikkerhet for betaling kan partene avtale sikkerhetsstillelse
og/eller utstedt gjeldsbrev.
2.
Tilbud og leveranse
Pristilbud med leveransebeskrivelse er laget på grunnlag av den
informasjon og det tegningsunderlag som av oppgis fra Kjøper
på tilbudstidspunktet.
Ved leveranse/ordre gjelder utelukkende det som er angitt
ordreopplysnings skjema. Kjøper er ansvarlig for at
ordreopplysninger er korrekt og utfylt. Kjøper er også ansvarlig
for at alle tegninger, mål, mengder o.l. som han har levert
Sætheren Element AS eller er gitt anledning til å gjennomgå er
korrekte.
Endringer av leveranse og pris etter bestilling må godkjennes av
kjøper av oversendt endringskontrakt.
Forutsetninger og forbehold i leveransebeskrivelse vedlagt
tilbud er gjelder så sant ikke annet er avtalt.
3.
Risikoovergang og leveransekostnader
Risikoen for varen går over til kjøper ved overlevering til
transportør hos Sætheren Element AS. Kjøper dekker
leveransekostnader. Forsikring av varen under transport til
kjøper inngår i leveransekostnaden. Leveransekostnaden er
inkludert i oppgitt pris om ikke annet fremgår.
Sætheren er ikke ansvarlig for tap som følge av skade under
transport utover den forsikring som er tegnet og det denne til
enhver tid dekker. Kjøper står fritt til å tegne egen
tilleggsforsikring.
4.
Leveringssted og leveringstid
Levering skjer på den adresse som fremgår av
ordreopplysningsskjema. Kjøper plikter å ta imot varen på
leveringsstedet og gi anvisning på hvor varen skal plasseres.
Varen plasseres på bakkenivå i kranlengde fra bil dersom ikke
annet er avtalt. Avtale om annen plassering eller montering
gjøres med transportør - av kunden for kjøpers regning og
risiko. Dersom varen blir levert uten kran, eller kran ikke
benyttes, overtar kjøper ansvar og risiko i det varen heises.
Sætheren Element sin transport forsikring er tilpasset våre
salgsvilkår og Incoterms 2010, DDP.
Leveringstidspunkt som oppgis i ordreopplysningsskjema er
ønsket tidspunkt, og er å betrakte som veiledende.

6.
Mangler
Varen skal inspiseres av kunden straks det er mottatt av
kunden. Mangler skal reklameres straks og senest innen ett år
fra levering av første delleveranse.
Har varen mangler har Sætheren etter eget valg rett til å levere
ny vare, utbedre mangel ved varen eller gi prisavslag. Kjøper
skal ikke foreta utbedring uten Sætheren Element sin skriftlige
godkjennelse, og pris skal avtales på forhånd.
Erstatning for direkte eller indirekte tap kan kun kreves dersom
mangelen skyldes grov uaktsomhet hos Sætheren selv.
Reklamasjoner eller mangler som skyldes monteringsfeil,
uforsvarlig håndtering eller lagring etter mottak godtas ikke.
Produkter med åpenbare feil eller mangler som allikevel
benyttes, gir ikke grunnlag for reklamasjon.
7.
Forsinkelser
Varen leveres til den tid som er avtalt (leveringsdato). Ved
utsettelse av leveranse som er produsert, eller er under
produksjon, påløper utgifter til bla. leie av lagerplass, transport,
krantimer osv.
Ved forsinkelser i produksjonen plikter Sætheren å informere
kunden så snart som mulig.
Ved forsinkelser som ikke skyldes Sætheren selv og som ikke er
varslet kunden senest 5 dager før leveringsdato, har kunden
krav på prisavslag dersom forsinkelsen varer utover 14 dager fra
leveringsdato. Kunden har krav på prisavslag tilsvarende 2,0
o/oo av den forsinkede vares salgspris eks. mva. pr. dag fra dag
15, begrenset til 10,0 % av den forsinkede vares salgspris eks.
mva. Annet tap kan ikke kreves dekket.
8.
Lovvalg
Betingelsene gjelder sammen med NS 8409 ”Alminnelige
kontrakts bestemmelser for kjøp av byggevarer”, mai 2008,
samt særvilkårene i den enkelte bestilling. I tilfelle motstrid eller
andre uoverensstemmelser, gjelder særvilkårene, generelle
salgsvilkår, ordreopplysninger, forutsetninger, endringer,
tilføyelser, suppleringer foran NS 8409.
9.
Søksmål
Som verneting vedtas Ringerike tingrett.

