
1. INNLEDNING

Energi & Klimateknikk ’s (here er kalt EKT) generelle salgs og leveringsbe ngelser gjelder foran eventuelt andre leveringsbe-

ngelser dersom ikke de e u rykkelig fremgår i en skri lig avtale mellom partene. I llegg l de generelle salgs og leveringsbe-

ngelsene, gjelder FL VVS 2016 for alt salg av VVS- og VA-produkter. Dersom det er avvik mellom EKT ‘s generelle salgs og leve-

ringsbe ngelse og FL VVS 2016, vil de generelle be ngelsene gå foran FL VVS 2016. 

2 . TILBUD – PRISER 

Alle lbud fra EKT er gyldig i 30 dager, dersom ikke annet er oppgi  i lbudet. Alle priser i lbudet er eks. mva. og evt. andre 

offentlige avgi er, dersom ikke annet er spesifisert. Kjøper må se e seg inn i lbudet, og har selv ansvaret for å kontrollere at 

lbudet er i henhold l forespørsel, eller dekker kjøpers formål. Det tas forbehold om at varer lbudt fra lager, kan bli utsolgt i 

den mellom selgers lbud og kjøpers aksept. Alle lbud gi  på forespørsel, kan revideres dersom opprinnelig forespørsel end-

res i forhold l type produkt og materialvalg, mengder, effekter og spesifikasjoner. For alle endringer i valutakurser, fraktkost-

nader, tollsatser, assuranser, importutgi er, avgi er eller priser fra produsent / underleverandør, kan EKT endre lbudet lsva-

rende.  EKT tar forbehold vedr kjøpers kredi grense, som sees i sammenheng med bes llingens størrelse, varighet og øvrig 

kjøp gjort innen en dsperiode på 6 mnd. For større beløp eller enkeltkjøp kan det være aktuelt å be om en betalingssikkerhet 

for hele eller deler av beløpet.  

3. KVALITET

Alle lbud fra EKT gjelder produkter slik de blir presentert i katalogen. Dersom det ønskes spesiell kvalitet, eller varer som avvi-

ker fra standard u ørelse, må Kjøper gjøre EKT oppmerksom på de e ved bes lling, og forsikre seg om at Selger har fotstå  og 

bekre et de e l Kjøper, før bes lling hos produsent. Dersom ikke annet er skri lig avtalt kan ikke EKT s lles l ansvar for evt. 

feilprosjektering som fører l at varen ikke kan beny es eller kan brukes med andre produkter.  

4. KANSELLERING

Kjøper kan ikke kansellere eller si opp en inngå  avtale uten selgers samtykke. 

5. FAKTURADATO

Faktura for solgt vare, dateres den dagen varen sendes eller hentes fra lager eller produksjonsverksted. For varer levert direkte 

fra produsent i utlandet, vil fakturadato være den dagen varene er fortollet inn l Norge for videresending.  

6. BETALINGSBETINGELSER

For etablerte kundeforhold, gjelder som standard ne o 30 dagers betalingsbe ngelser. For nye kundeforhold, gjelder 14 dager, 

dersom ikke annet er avtalt ved oppre else av kundeforholdet. Dersom Kjøper ikke betaler l forfall av faktura, vil det bli lagt 

l forsinkelsesrente i henhold l forsinkelsesrenteloven.  
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EKT kan også belaste Kjøper med purregebyr i henhold l inkassoloven. Dersom Kjøper påberoper seg reklamasjon for uvesent-

lige mangler, gir ikke de e re  l å holde lbake betaling. Dersom Kjøper re messig har påberopt seg reklamasjon på en delle-

veranse, skal øvrige varere likevel betales l forfall. 

7. FORSENDELSE

For levering av varer står EKT fri  l å velge transport og transportmåte e er beste skjønn, dersom ikke annet er avtalt med 

Kjøper. Dersom Kjøper har egne ønsker, eller selv velger transportør har Kjøper selv ansvaret for varene under transporten. 

Fraktkostnader vil bli llagt varen og faktureres sam dig. Dersom frakt ikke fremkommer på varefaktura, så har EKT likevel re  

l å e erfakturere frakt. Selv om ikke de e er vanlig praksis. Ved alle leveranser fra EKT gjelder Incoterms 2010. 

For leveringer utenom normal arbeids d (0800-1600), eller der det ikke er noen l å ta imot varene kan de e, dersom ikke 

annet er skri lig avtalt, se es av uten kvi ering av mo aker. Varene anses som levert når varene er ankommet avtalt leve-

ringssted.   

Risikoen for varen overføres fra EKT l Kjøper når varene er anse  som levert. 

8. FORSIKRING

Ved CIF-levering (Cost, Insurance and Freight), gjelder C-vilkår kny et l Incoterms 2010. De e betyr at polisen dekker hel eller 

delvis skade ved stranding, senkning, brann eller kollisjon. Forsikring utover de e, for eksempel brekkasjeforsikring, dekkes 

kun dersom Kjøper u rykkelig ber om det, og for Kjøpers regning.  

9. LEVERINGSDATO – FORSINKELSE

Forventet leveringsdato skal all d fremgå på ordrebekre else sendt l Kjøper. Varene skal leveres l avtalt d og sted. EKT kan 

ikke gjøres ansvarlig for forsinket levering som skyldes forsinkelse hos underleverandør eller produsent.   

EKT skal ikke være ansvarlig for forsinket levering som skyldes forhold som Kjøper er ansvarlig for. Her gjelder: 

Der Kjøper innen avtalt frist ikke har betalt, eller gi  lstrekkelig sikkerhet for varen

Ikke har gi  EKT nødvendig teknisk informasjon

Ikke kan mo a varene l avtalt d og sted

Der endringer i bes lling fører l endret leverings d.

Dersom EKT må s lle lager l disposisjon som en følge av forsinket levering som Kjøper er ansvarlig for, vil lagerkostnader og 

risiko overføres l Kjøper, og Kjøper må dekke disse kostnadene. 
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Ved eventuell reklamasjon som følge av forsinkelse, skal de e meldes innen 7 dager e er avtalt leveringsdato. Dersom forsin-

kelsen fører l dokumentert tap for Kjøper, skal EKT ‘s ansvar for lagerførte varer begrenses l en dagmulkt på 0,25% av ver-

dien på leveransen pr. påbegynt uke eks. mva. De e gjelder fra og med den uke EKT har overgå  avtalt leveringsdato. Den 

totale dagmulkt kan ikke overs ge 7,5% av leveransens verdi. Inkl. mva.     

Kjøper kan heve kjøpet, kun dersom varene er vesentlig forsinket. Ved eventuelt heving av kjøp kan Kjøper ikke gjøre krav på 

mer enn det som er omtalt i forrige avsni .  

10. KONTROLL VED MOTTAKELSE AV VAREN

Ved mo akelse av varen skal Kjøper kontrollere at varen i henhold l avtale, og at den kan brukes l Kjøpers formål. Varen skal 

sjekkes mot evt. pakkseddel og undersøkes før evt. videresalg, montering eller tas i bruk. 

Det er Kjøpers ansvar å kontrollere alle tekniske data for varen, og at varen i det hele ta  er i samsvar med Kjøpers behov og 

krav.  

11. RETUR

Ved retur av EKT ‘s lagerlagte produkter, skal de e avklares med Selger før lbakelevering. Alle varer som returneres skal være 

i samme stand som ved mo ak av levering. Varene skal være i original emballasje. Original emballasje, skal ikke være synlig 

skadet, eller i slik forfatning at det ikke går å selge varen på ny . Ved evt. Retur av bes llingsvarer, eller varer som normalt ikke 

ligger på lager hos EKT, skal de e avtales spesielt med selger. Det gis normalt ikke retur på bes llingsvarer.  

For alle returer gjelder et returgebyr på minimum 20% av vareverdi. Eventuelle fraktkostnader i forbindelse med retur av varer 

vil bli belastet Kjøper.  

12. REKLAMASJON

All reklamasjon på mangelfull vare skal skje skri lig. Her gjelder: 

Transportskade eller mangelfull leveranse i forhold l bes lling, skal skje umiddelbart, og re es l transportør/
sjåfør.De e skal dokumenteres (ta bilde) og påføres fraktbrev/dokument.

Dersom det mangler innhold i emballerte varer eller forpakninger, skal de e meldes så raskt som mulig, og senest
innen 8 dager e er ankomst.

Mangelfull vare må meldes så raskt som mulig, og senest innen 8 dager fra dspunktet da mangelen ble eller burde
vært oppdaget. Uanse  ikke senere enn e  år fra levering.

Kjøper er selv ansvarlig for å oppbevare varen på forsvarlig måte inn l evt. reklamasjon er avklart.
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13. SELGERS ANSVAR FOR MANGLER

Dersom varen har en mangel, og Kjøper reklamerer innen fristene i punkt 12, kan EKT velge om mangelen skal re es ved even-

tuell omlevering eller re ng. Kjøper må ikke foreta endringer eller re ng av feil eller mangler uten å først avklare de e med 

selger. EKT vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for re ng av feil eller omlevering av varene på/ l annet sted 

enn opprinnelig leveringssted.  

Dersom mangelen ikke re es innen rimelig d fra dspunktet reklamasjonen er meldt, kan Kjøper heve kjøpet, men kun der-

som mangelen er vesentlig.  Selger kan ikke gjøres ansvarlig for skade eller tap, for varens videreanvendelse, eller ta ansvar for 

konsekvenser som arbeidsutgi er, dagmulkt, skadeserstatning, utski ingskostnader, leietap eller for skade som varen har voldt 

på person eller ng, dersom ikke skaden eller tapet direkte kan føres lbake l forse , eller grov uaktsomhet hos EKT ‘s ledel-

se.  

14. EMBALLASJE

Paller og annen spesialemballasje faktureres Kjøper i henhold l de fak ske kostnader. EKT tar ikke emballasje i retur derom 

ikke de e er. 

15. SALGSPANT

EKT har salgspant i de leverte varer inn l kjøpesummen med llegg av renter og omkostninger er betalt, jf. panteloven § 3-14. 

16. FORCE MAJEUR

EKT kan ikke s lles l ansvar for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor selgers kontroll, herunder, 

men ikke begrenset l, lokal eller landsomfa ende arbeidskonflikt, brann, krig, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestrik-

sjoner, opprør, mangel på transportmidler (stengte veier/togforbindelser m. m.), alminnelig varemangel, kassering av store 

arbeidsstykker, mangel på arbeidskra  eller innskrenkinger av kra lførsel.  

EKT skal gi Kjøper beskjed om slike forhold og følgene av disse innen rimelig d. 

17. TVISTER

Ved eventuell tvist mellom EKT og Kjøper, vil de e være underlagt norsk re . Evt. tvister skal søkes løst ved forhandlinger. Der-

som ikke forhandlinger fører frem, kan hver av partene ta saken videre l norske domstoler, og søke saken løst der.  

Ved eventuelt søksmål, vedtas EKT ‘s alminnelige verne ng av begge parter. 
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