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Anbefaalte salgs‐ og leverin
ngsbeting elser for elektrisk
e
materiell
m
i Norge,
utarbeeidet av Eleektroforeningen.
Salgs‐ og leveringsbetingelsene regu
ulerer ikke levvering av tjene
ester, elektriske husholdninngsapparater,
elektronisk utstyr, dataautstyr, progrramvarer ellerr lignende.
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1.

ANVENDEELSE

1.1.

Disse salgss‐ og leverin
ngsbetingellser gjelder for kjøp og salg av vareer mellom
virksomheeter innen elektrobran
e
sjen, og kom
mmer til anvendelse deersom partene
skriftlig, herunder ved henvisninng, eller på annen
a
måte
e har avtalt dem.

1.2.

Disse salgss‐ og leverin
ngsbetingellser står tilb
bake for dett som er konnkret avtaltt mellom
partene.

1.3.

Disse salgss‐ og leverin
ngsbetingellser anses avtalt også der
d de er innntatt eller vist
v til i
ordrebekrreftelse, pakkkseddel elller lignende
e, såfremt Kjøper
K
ikke hhar fremme
et
innsigelser mot dem uten ugrunnnet opphold etter at han mottok ordrebekre
eftelsen,
pakkseddeelen eller liggnende.

2.

FORHOLD
DET TIL KJØP
PSLOVEN

2.1.

Kjøpsloven kommer utfyllende
u
ttil anvendelse med min
ndre dens bbestemmelser klart
er fravekeet i disse salgs‐ og leverringsbetinge
elser, ordre
ebekreftelsee, pakkseddel eller
lignende.

3.

E
R, KVALITEET OG KVAN
NTITET
VARENS EGENSKAPE

3.1.

Med mind
dre annet fø
ølger av parrtenes avtale, herunder disse salgss‐ og
leveringsb
betingelser, så skal vareen være i saamsvar med
d kjøpslovenns krav på det
d
tidspunkt risikoen forr varen går over, jf. kjø
øpsloven kap
pittel IV.

3.2.

Varen skal være egne
et til det forrmål og den
n bruk som tilsvarende
t
ting er men
nt brukt
til. Kjøper har ansvaret for at varren er egne
et til hans sæ
ærlige form ål eller brukk. Dette
gjelder uansett om Se
elger er gjo rt kjent med formålet eller ikke.

3.3.

Varen skal oppfylle de krav som stilles til de
en i norsk lo
ov, forskrift og normer på
avtaletideen. Endringe
er i lov ellerr forskrift so
om trer i kra
aft etter at aavtale er inn
ngått er
Kjøpers rissiko og ansvvar.

3.4.

Vareprøveer, prototyp
per og demooprodukter brukes for å illustrere ulike egensskaper
ved Selgerrs varer, og er ikke idenntisk med det
d solgte produkt medd mindre de
ette er
angitt av Selger
S
eller følger av foorholdene.

3.5.

Produsenttens drifts‐ og vedlikehholdsinstrukks for varen skal være ttilgjengelig for
Kjøper.

3.6.

I den utstrrekning Selgger utfører endringer eller
e
tilpasninger i vareen etter Kjøp
pers
anvisningeer, eller for å dekke Kjøøpers beste
emte formåll eller bruk, så gjøres det for
Kjøpers reegning og rissiko. Selgerr svarer heller ikke for konstruksjo
k
oner som er
beskrevet eller spesiffisert av Kjøøper.

3.7.

erensstemm
melse med produktinfo
p
rmasjon soom Selger haar gitt.
Varen skal være i ove
Selger svaarer for de opplysninge
o
er han har gitt om varens egenskapper og brukk,
herunder opplysninger som frem
mkommer på
p tingens in
nnpakning, og som kan
n antas å
ha innvirket på kjøpe
et. Selger sv arer, underr samme forrutsetning, også for de
e
opplysningger som følger av proddusentens drifts‐
d
og vedlikeholdsinnstruks, me
en bare i
den utstreekning Selge
er har vist t il disse ellerr har gjort de
d tilgjenge lig for Kjøpe
er. For
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øvrig svareer ikke Selgger for opplyysninger som tidligere salgsledd eeller andre har
h gitt
om varen..
3.8.

Selger svaarer ikke forr kvaliteten av varer eller deler som
m spesialbeestilles for Kjøper
K
og etter hans anvisning.

3.9.

Selger svaarer ikke forr forhold opppstått etterr at risikoen
n har gått ovver på Kjøperen.
Ansvaret omfatter
o
for eksempel ikke forholld som skyld
des slitasje og elde, eller
Kjøpers urriktige eller avvikende bruk, uheld
dige lagringssforhold, m angelfulle eller
e
uriktige veedlikehold, uriktige moontering, elller forandringer eller tiilpasninger av
varen. Selger svarer heller
h
ikke ffor skader fo
orårsaket avv at varen eer satt i drift i
anleggspeerioden (bygggestrøm). D
Dessuten svvarer Selgerr ikke for reeparasjoner som
Kjøper harr foretatt se
elv eller vedd tredjemen
nn.

4.

LEVERING
G OG RISIKO
OENS OVERG
GANG

4.1.

Om ikke annet er avtalt, så leverres varen Exx Works fra Selgers lokkaler i henho
old til
de ved avttalens inngååelse gjeldeende INCOTTERMS. Kjøp
per bærer a ll risiko og alle
a
kostnaderr forbundet med å brinnge varene til
t sitt beste
emmelsessteed.

5.

KJØPERS UNDERSØK
U
KELSESPLIKTT

5.1.

Kjøper skaal ved leveriing kontrolllere varen mot
m pakksed
ddel, som s kal følge med, og
for øvrig undersøke
u
varen
v
slik good skikk tilsier.

5.2.

Dersom vaaren pga. em
mballasjenss art eller avv annen årsak ikke kann undersøke
es fullt
ut ved levering, skal dette
d
gjøress uten ugrunnet oppho
old etter levvering.

5.3.

Varen skal også unde
ersøkes utenn innpaknin
ng før den monteres
m
avv Kjøper.

6.

ASJON
REKLAMA

6.1.

Kjøper tap
per sin rett til
t å gjøre e n mangel gjjeldende de
ersom han iikke reklamerer
straks etteer at han op
ppdaget elleer burde ha oppdaget mangelen.
m

6.2.

Reklamasjjonen skal være
v
skriftliig og spesifiisere mange
elens art ogg omfang påå en slik
måte at Seelgeren kan
n ta stilling ttil den.

6.3.

Selger svaarer ikke forr mangel Kjøøper ikke haar reklamerrt over inne n 5 år etterr
levering avv varen.

7.

SELGERS ANSVAR
A
OG
G RETTIGHEETER VED MANGLER
M
HAN SVARER
R FOR

7.1.

Foreliggerr det en mangel ved va ren som Se
elger svarer for, så har SSelger rett til
t å
avhjelpe den
d for egen
n regning. SSelger avgjø
ør om mangelen skal avvhjelpes ved
d retting
eller omleevering.

7.2.

Gjelder mangelen bare en del avv det leverte
e har Selgerr rett til å uttbedre den
mangelfullle del.

7.3.

Kjøper plikkter for ege
en regning å forestå eventuell dem
montering oog remonterring av
varen, elleer del av den, hos etterrfølgende omsetningsl
o
edd, og skaal sende
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varen/delen til Selgerr slik at Selgger kan få gjjennomførtt sin rette reett. Selger leverer
rettet elleer ny vare/del på samm
me vilkår som
m avtalt for varen.
7.4.

Dersom Seelger ikke benytter segg av sin rette rett, så ka
an Kjøper krreve rettingg i
samsvar med
m regelen
n i kjøpsloveen § 34. Anssvarsbegren
nsningen i 77.8 gjelder
tilsvarende for Selgerrs ansvar foor Kjøpers ko
ostnader til avhjelp.

7.5.

Mangelfulll vare eller del som byyttes ut er Selgers eiend
dom og derrsom Selgerr ber om
det skal deen stilles til hans dispoosisjon.

7.6.

Dersom deet ikke fore
eligger en m
mangel ved varen,
v
så ha
ar Selger rettt til kompe
ensasjon
for det arb
beid og de kostnader
k
rreklamasjon
nen har påfø
ørt ham.

7.7.

Dersom reetting eller omlevering
o
g ikke komm
mer på tale eller
e ikke bl ir gjennomfført
innen rimeelig tid ette
er at Kjøpereen har klage
et over man
ngelen, kan Kjøperen kreve
k
prisavslag i samsvar med
m kjøpslooven § 38. Dersom
D
vilkårene i kjøppsloven er oppfylt,
o
så kan Kjø
øper i stedett heve kjøpeet.

7.8.

Kjøper kan
n kreve ersttatning etteer kjøpslove
ens regler, men
m Selgerss ansvar omfatter
ikke indireekte tap, jf. kjøpsloven § 67. Selge
ers ansvar overfor Kjøpper for manggelfull
vare er un
nder enhverr omstendigghet begren
nset til den avtalte
a
kjøppesum eks. mva.
Dog slik att Kjøper kan
n kreve sitt fulle tap erstattet, derrsom ledelseen i Selgers
virksomheet har påførrt tapet ved forsett elle
er grov uakttsomhet. Hvvis mangele
en bare
gjelder en
n del av det leverte, redduseres anssvarsbegren
nsningen til den
forholdsm
messige del av
a den avtaalte kjøpesum.

8.

SELGERS ANSVAR
A
VE
ED FORSINK
KELSE

8.1.

Det foreliggger forsinkkelse dersom
m varen ikkke blir levertt eller blir leevert for sent, og
det ikke skkyldes Kjøperen eller foorhold på hans
h
side. Det foreliggeer også forsiinkelse
dersom Seelger har levvert et minddre kvantum
m enn avtalt, og det err klart at Sellger ikke
kommer til å levere den
d resterennde del.

8.2.

Kjøpers heevningsrett,, og gjenno mføringen av
a den, følg
ger kjøpslovvens regler.

8.3.

Kjøper kan
n kreve ersttatning etteer kjøpslove
ens regler, men
m Selgerss ansvar omfatter
ikke indireekte tap, jf. kjøpsloven § 67. Ansvaaret er vide
ere begrenseet til den avvtalte
kjøpesum eks. mva. Kjøper
K
kan iimidlertid kreve sitt fullle tap erstaattet dersom
m
pet ved forsett eller groov uaktsom
mhet.
ledelsen i Selgers virkksomhet ha r påført tap
Dersom fo
orsinkelsen bare gjeldeer en del av det leverte
e reduseres
ansvarsbeegrensninge
en til den fo rholdsmesssige del av den
d avtalte kjøpesum.

8.4.

Hindres Seelgeren i å oppfylle,
o
skaal han innen rimelig tid
d gi Kjøpereen melding om
hindringen
n og dens konsekvenseer for Selgerens oppfyllelsesmuliggheter med mindre
Kjøperen burde kjenn
ne til hindri ngen. Derso
om Selgeren ikke gir sliikt varsel in
nnen
d etter at haan fikk kjennnskap til hin
ndringen, ka
an kjøperenn kreve erstattet
rimelig tid
tap som kunne vært unngått om
m han hadde
e fått meldingen i tide, dog med de
d
begrensninger som fø
ølger av 8.33 over.

9.

BETALING
G OG SIKKERHET
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9.1.

Dersom ikkke annet err avtalt, skaal betaling skje i henhold til fakturaa.

9.2.

Betaler ikkke Kjøperen
n til rett tid,, har Selgere
en fra forfallsdag krav på
forsinkelseesrente ette
er den rent esats som gjelder
g
til en
nhver tid ettter lov om
forsinkelseesrente.

9.3.

Selger kan
n kreve erstatning i tilleegg til forsin
nkelsesrente etter kjøppslovens reggler.

9.4.

Kjøper plikkter å betale den avtal te kjøpesum
m fullt ut ve
ed forfall til Selger selv om
Kjøper harr reklamert på varen.

9.5.

Dersom deet er grunn til å anta att Kjøper ikkke har evne eller vilje tiil å oppfylle
e sine
forpliktelsser etter avttalen, så ha r Selger rettt til å kreve at Kjøper sstiller betrygggende
sikkerhet for oppfylle
elsen. Dersoom slik sikke
erhet ikke stilles, så ha r Selger rettt til å
heve avtalen.

10.

FRITAK (FO
ORCE MAJE
EURE)

10.1.

Kjøper kan
n ikke kreve
e oppfyllelsee av en plikt dersom Se
elgers oppfyyllelse er hindret av
et forhold som Selgerr ikke med rrimelighet kan
k ventes å overvinnee, eller for så
s vidt
er for Selgeer at det står i
oppfyllelsee vil medføre så store ulemper elller kostnade
til Kjøpers iinteresse i at
vesentlig misforhold
m
a Selger op
ppfyller. Opppfyllelsespliikten
suspenderres så lenge
e en slik situuasjon beståår.

10.2.

Kjøper kan
n ikke heve så lenge opppfyllelsesp
plikten er suspendert, m
med mindre
e
oppfyllelseesplikten err suspenderrt i over 30 dager.

11.

RETUR

11.1.

All retur skal avtales på forhånd..

12.

MSFORBEHO
OLD
EIENDOM

12.1.

Varen forb
blir Selgers eiendom innntil det er fullt
f
betalt i den utstreekning slikt
eiendomsforbehold er
e gyldig.

12.2.

nger, modeller og vareeprøver sendt til Kjøperr er Selgers eiendom.
Alle tegnin

13.

VOLDT AV VAREN
ANSVAR FOR
F TINGSK
KADER FORV

13.1.

Selgeren har
h intet ansvar for skaade voldt avv varen på fast eiendom
m eller løsøre og
konsekven
nser at slik skade
s
dersoom skaden inntrer men
ns varen er i Kjøpers
besittelse. Kjøperen skal
s holde SSelgeren skaadesløs i den utstrekni ng Selgeren
n
pålegges ansvar
a
overrfor tredjem
mann for slikk skade eller tap.

13.2.

Bestemmeelsene i 13.1 gjelder ik ke dersom Selgers lede
else har påfført skaden ved
forsett elleer grov uaktsomhet.

13.3.

Selgers an
nsvarsbegre
ensning ove rfor Kjøper,, jf. punkt 7.8 over, gjeelder også der varen
har forvoldt tingskader.

14.

MEDDELELSER
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14.1.

Meddelelsser mellom partene skaal angi den person, enhet eller orddrebetegne
else som
er angitt for
f varen i avtale, ordreebekreftelse
e eller ligne
ende.

14.2.

Telefaks og
o e‐post til rett adresssat regnes som skriftlig meddelelsee. Annen
elektronissk kommuniikasjon (SM
MS, Facebook osv.) regn
nes ikke som
m skriftlig
meddelelsse.

15.

TVISTELØSSNING

15.1.

Tvister meellom partene skal søkees løst ved forhandling
f
ger. Dersom
m slike
forhandlin
nger ikke fører frem, såå kan tvisten
n fremmes for de alminnnelige dom
mstoler.
Partene avvtaler Selge
ers vernetinng som rett verneting.
v
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