Salgs- og Leverings- og Monteringsbetingelser for granitt- og andre natursteinprodukter
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GENERELT
Disse betingelser gjelder for salg av granitt- og natursteinprodukter i den utstrekning de ikke strider mot de vilkår som er utarbeidet i spesifikke kontrakter.
Levering og montering skjer i henhold til Norsk Standard NS 3433 og kjøpsloven (lov av 13. mai 1988 nr. 27), med de unntak som følger
nedenfor
Leverandørens ordrebekreftelse og de dokumenter denne viser til eller som er vedlagt denne utgjør avtalen mellom partene og de leveringsbetingelser som skal
gjelde. Står ordrebekreftelse, tilbud eller anbudsdokumenter i strid med hverandre gjelder disse i den nevnte rekkefølge. Dersom kunden har innsigelser til
ordrebekreftelsens innhold må disse fremmes overfor leverandøren uten ugrunnet opphold.
Retur av varer kun etter avtale og ved forevisning av faktura, kontantnota eller pakkseddel. Ved retur av varer fratrekkes returomkostninger med
15 % av utfakturert beløp. Returtransport betales av kunde.
Spesialbestilte produkter utenom standardmål krediteres normalt ikke.
TILBUD - PRIS
Avgitt tilbud er gyldig i 8 uker fra tilbudsdato.
Det tas forbehold om prisendringer uten forutgående varsel, hvis ikke annet er avtalt i spesifikk avtale.
Dersom ikke annet er avtalt er alle priser ab fabrikk, eksklusiv merverdiavgift.
SPESIFIKASJON - KVALITET
Leverandørens vekt- og volumoppgaver og illustrasjoner i tilbudet er veiledende.
Prøver på overflater med hensyn til farge, struktur, jevnhet o.1. er å oppfatte som tilnærmede med mindre annet er skriftlig avtalt.
Granitt til Bygningsstein kan generelt ha render, om ikke annet er spesielt avtalt
LEVERINGSTID
Hvis den avtalte leveringstid er omtrentlig uten spesifisering av hvilke kvanta som skal leveres til hvilke tider, er oppgitt leveringstid bare bindende for leverandøren
hvis endelig spesifikasjon foreligger i god tid slik at produksjon ikke forsinkes.
Overholdes ikke leveringstiden og det påfører kjøperen tap, betaler leverandøren en erstatning stor 0,5 % av verdien av den forsinkede leveranse (eller
delleveranse) for hver full uke hvormed leveransen forsinkes. Erstatning er dog begrenset til 5% av den forsinkede leveranse.
FORUSETNINGER VED LEVERING AV BENKEPLATER
Forutsetninger for avtalt kontrollmåling eller montering med kontinuerlig fremdrift er til stede.
Det er kjørbar vei frem til leveringsstedet, mulighet for parkering av monteringsbil og vei er ryddet for snø og is.
Kran som kunde har skaffet er tilstede ved avtalt tid.
Trapper og tilgang til monteringsstedet er i henhold til normal standard.
Underlaget er i flukt og vater før montering, og det skal kun være nødvendig med mindre tilpassing og tilsaging ved montering av vask eller koketopp.
Underlaget / skrogene skal være montert stabilt og bein på skrog skal være skrudd helt ned til gulvet.
Ved platelengder ut over makslender oppgitt i leverandørens prisliste eller hull >600mm, og plassering av skjøt eller hull ikke er angitt, vil leverandøren plassere disse der
dette er mest hensiktsmessig i forhold til transport, montering og daglig bruk. Plater på spesial mål utover standard mål kan forespørres.
Underlaget skal ikke flyttes eller endres etter kontrollmåling.
Hvis kunden selv har kjøpt inn vask, skal denne være tilgjengelig på montasjestedet.
Ved montasje av avanserte koketopper eller i flere deler og/ eller har innbygget avtrekk, må alle tilkoblinger ligge klart.
Plateskjøter og plan-monterte vasker, koketopper el-søyler etc. blir montert flush, med en nøyaktighet på +/- 0,5 mm.
Steinplater leveres med en tykkelse-toleranse på +/- 2 mm.
LEVERINGSHINDRING
Leverandøren er ikke ansvarlig for forsinkelse som følge av hindringer som oppstår uten hans skyld og som følge av forhold han ikke er herre over, f. eks. streik,
pandemi, lockout og annen force majeure.
Ved avvik fra «forutsetninger ved levering av benkeplater» vil leverandør kunne avbryte montering og kjøper bli fakturert for merkostnader.
LEVERINGSMÅTE
Fritt tilkjørt. Varene leveres til oppgitt mottakeradresse med kjørbar vei/adkomst. Kjøper må dekke ekstraomkostninger ved eventuell reduksjon av det pr.
anbudsdagen normalt tillatte akseltrykk.
Fritt tilkjørt og losset. Lossingen skjer da for leverandørens regning og risiko.
Fritt opplastet på bil. Varene leveres fritt opplastet på kjøpers bil. Risikoen går over på kjøper når varene er levert på bilen.
Jernbanefrakt. Er jernbane- eller båttransport avtalt, leveres varene til nærmeste kai. Ved hele vognlaster leveres varene opplastet på vognene. Risikoen går
over på kjøper når varene er levert til transportfirma.
MANGLER, REKLAMASJON, GARANTITID
Ved transportskade med innleid transport der leverandøren står for transporten, skal dette meldes til leverandøren umiddelbart. Fraktbrev skal påtegnes kort beskrivelse av
skaden og bilder av skaden sendes leverandøren. Kjøperen må selv dokumentere de skader som er oppstått og besørge disse bekreftet av transportør.
Melding om avvik i kvantitet skal skje straks etter varens ankomst med spesifisert oppgave over kvantitetsavvikelse i henhold til avtalt kvantum.
Melding om feil eller mangler ved varen må skje uten ugrunnet opphold etter at feilen er eller burde vært oppdaget.
Garantitiden er ett år fra levering. Etter utløpet av garantitiden kan kjøperen ikke påberope feil eller mangler selv om disse ikke kunne oppdages tidligere med
mindre feilen/mangelen har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet fra leverandørens side.
Leverandørens ansvar er begrenset til omlevering med mangelfri vare eller kreditering av den del av leveransen som godkjennes som mangelfull.
Utskiftningsomkostninger eller annet konsekvenstap er leverandøren ikke ansvarlig for. Retur av varer kan under ingen omstendighet finne sted uten etter avtale. Er
mangelen ikke vesentlig kan kjøper bare kreve prisavslag. Ansvarsbegrensninger i denne avtale gjelder ikke dersom feilen eller mangelen har sin årsak i forsett eller grov
uaktsomhet fra leverandørens side.
BETALING
Betaling skal skje senest 30 dager etter fakturadato dersom ikke annet er avtalt. Ved betaling etter forfall beregnes renter ut fra den til enhver tid gjeldende offentlige
fastsatte rentesatsen.
Ved bestilling hvor kjøper forlanger varen lagret hos leverandøren, har leverandøren krav på 1/3 av kontraktssummen ved bestilling og det resterende ved utkjøring
til kunden.
Hvis levering på grunn av kjøpers forhold ikke kan skje til avtalt tid, og varene er klare for levering, kan full fakturering skje. Er bestemt leveringstid ikke avtalt,
kan full fakturering skje når varen er leveringsklar.
Uenighet om oppgjøret gir ikke kjøper rett til å holde tilbake beløp som ikke er omtvistet.
Leverandøren forbeholder seg rett til å kreve garanti eller annen sikkerhet for oppgjør.
Ved prosjektleveranser der varene er spesialprodusert vil full fakturering skje når varene ankommer norsk havn, eller levert på kjøpers lager.

10.

SALGSPANT
Det tas forbehold om salgspant i henhold til ”Panteloven § 3 -14 følgende”.

11.

VOLDGIFT
Tvister om ethvert forhold i forbindelse med nærværende leveranse skal avgjøres av Den Faste Tekniske Voldgiftsrett som har sete nærmest byggestedet. At en tvist
bringes inn for slik voldgift gir ikke partene rett til å unnlate å oppfylle sine forpliktelser.
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