VILKÅR FOR KJØP
Deter kun skriftlige bestillinger som er bindende for kjøper. Muntlige eller telefoniske bestillinger skal
vaere bekreftet skriftlig for å ha gyldighet.
Selgers leveringsbetingelser som avviker fra våre vilkår er ugyldige når selger har godtatt vår bestilling.
Det er ikke nodvendig med vår anmerkning om eventuelle avvik i hvert enkelt tilfelle.
Selgers leverings- og betalingsbetingelser som er en del av tilbud eller ordrebekreftelse er ikke gyldige
såfremt disse avvikene ikke er spesielt og skriftlig godtatt av kjøper.
Følgende betingelser gjelder, såfremt det ikke foreligger avvikende avtale som er skriftlig akseptert av
kjøper:
1.

Leverings- og betalingssted er REHAU AS. Ved levering avtalt til andre steder enn REHAU AS skal
det sendes en pakkseddel til REHAU AS og en pakkseddel til det avtalte leveringssted.
Pakkseddelen skal være påført køjpers ordrenummer.
Dersom pris og leveringssted ikke er oppgitt i bestillingen, skal selger omgående oppgi dette i sin
ordrebekreftelse. Dersom kjøper finner pris og/eller leveringstid urimelig, står denne fritt til å
annulere bestillingen.
De avtalte leveringstider er bindende og må overholdes. Det gis ingen tilleggsfrister. Ved
overskridelse av leveringstid kan vi enten forlange levering og skadeerstatning på grunn av for sen
levering, skadeerstatning på grunn av mislighold eller annulering av ordren. Dessuten skal selger
informere kjøper om grunn og varighet for forsinkelsen så snart dette er kjent for selger. De avtalte
prisene er fastpriser med mindre det ikke uttrykkelig er nevnt noe annet i bestillingen.

2.

Leveringsbetingelsene er fritt lever! REHAU AS og inkluderer emballasje og transportforsikring.
Vareleveranser pr. bil kan kun mottas innenfor ordinær arbeidstid. Omkostninger som oppstår i
forbindelse med levering utenfor vanlig arbeidstid, blir å belaste selger.

3.

Transporten til REHAU AS skjer for selgers regning og risiko. Dersom det er avtalt at forsendelsen
skal foregå for kjøpers regning, skal dette foregå på rimeligste m åte. Forsendelsene skal v ære
forsvarlig emballert og merket slik at originalforpakningen ikke tar skade ved lengre tids lagring.
Omkostninger som oppstår hos selger på grunn av at kjøpers betingelser ikke kan overholdes,
aksepteres ikke av oss.

4.

Det vii ikke være mulig å kontrollere varens riktige mengde eller kvalitet umiddelbart etter mottak.
Kjøper forbeholder seg derfor retten til å reklamere ogsa etter at varen er tat! i bruk. Over- og
underleveranser vil ikke bli akseptert.

5.

Varen skal være i henhold til vår bestilling og våre tekniske normer.
Det forutsettes at selger foretar tilstrekkelig kontroll av varen i hehold til kjøpers tekniske
spesifikasjoner før levering finner sted. Selger er forpliktet til å registrere alle testresultater samt å
arkivere alle test-, måle og kontrollresultater i 10 år. Kjøper er berettiget til å få innsyn i disse
dokumentene eller til å få kopier av disse.

6.

Ved mangelfull og/eller feillevering har kjøper etter eget valg krav på kompensasjon i form av ny
levering, redusert levering, erstatningslevering, utbedring av allerede levert vare eller
skadeerstatning på grunn av mislighold.
Dersom det rettes erstatningskrav mot kjøper på grunn av mangelfull leveranse fra selger, har
kjøper 2 års rearessrett. Varene må være i henhold til de beskrevne egenskaper og de regier og
den teknikk som ble akseptert av kjøper. Dersom dette ikke er tilfelle, skal selger omgående og
uten opphold utbedre feilene for sin regning.
Dersom selger ikke oppfyller sine forpliktelser, kan kjøper selv utføre slike utbedringer for selgers
regning samt ta forbehold om rettslige krav.
Selger fritar kjøper for alt ansvar/alle heftelser i forbindelse med mangelfull vare. Dette skal være i
samsvar med gjeldende regler for produktansvar. Forutsetning for denne bestilling er at selger også
er forsikret ut over det som gjelder iføIge produktansvarsloven.
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Garantitiden er ett år etter at kjøper har tatt varen i bruk og senest 18 måneder etter at leveranse
har funnet sted. Dette så sant den rettsgyldige garantifristen ikke er lenger.
Garantitiden avbrytes ved hver skriftlige reklamasjon og starter igjen når reklamasjonen er utbedret.
Selger kan ikke protestere mot forsinket fremsatt reklamasjonskrav.
På bakgrunn av forfalte og ikke forfalte fordringer som selger har overfor kjøper, er kjøper berettiget
til å foreta motregning eller å holde betaling tilbake til endelig reklamasjonsoppgjør er foretatt.
7.

Selger skal sende faktura til kjøper senest på forsendelsesdagen og i tre eksemplarer sammen
med kopi av pakkseddel. Fakturaen skal være påført kjøpers ordrenummer.

8.

Kjøper betaler vareleveranser som følger.
̶ for varer som er levert før første halvdel av måneden alternativt:
o ved slutten av måneden minus 4,3% skonto
o i midten av påfølgende måned minus 3,3 skonto
o i midten av overneste måned netto
̶ for varer som er levert etter første halvdel av måneden alternativt:
o imidten av neste måned minus 4,3% skonto
o ved slutten av neste måned minus 3,3% skonto
o ved slutten av overneste måned netto

9.

Selger kan ikke motregne fordringer denne har på kjøper mot fordringer som kjøper har på selger.
Selger kan ikke, uten uttrykkelig godkjenning fra kjøper overføre sine fordringer på kjøper til tredje
person.

10. Tilvirkningsmidler som modeller, lodd, verktøy, tegninger, mal, osv. Som selger har mottatt fra
kjøper, utarbeidet sammen med kjøper eller utviklet selv i henhold til kjøpers tegninger, instrukser
eller anvisninger kan ikke uten kjøpers samtykke formidles, pantesettes eller på annen måte
overføres eller benyttes av tredje person. Tilvirkningsmidler anskaffet på nevnte måte er kjøpers
eiendom. Disse oppbevares vederlagsfritt hos selger. Selger sørger selv for vedlikehold og
klargjøring av disse midlene for egen regning i den perioden dette benyttes, eventuelt for fornying
av dette.
11. Kjøper bekrefter at de opplysningene han har om selger kun vii bli benyttet i henhold til de regler
som Datatilsynet til enhver tid setter for bruk og oppvevaring av slike opplysninger.
12. Tekniske leveringsbetingelser, kontrollforskrifter og eventuelle varesikringsforskrifter er deler av
kjøpers "vilkår for kjøp".
13. Selger har tausehetsplikt vedrørende alle detaljer som omfatter kjøper og den leverte vare som
selger har tilegnet seg i forbindelse enten med besøk hos kjøper eller med selve ordrebehandligen.
Han er forpliktet til å tie om alt han måtte se eller på annen måte erfare og til ikke å gi disse
opplysningene til andre hverken i ord, skrift eller på annen måte.
Selgers ansatte pålegges også denne tausehetsplikt og å bli opplært i samsvar med denne.
14. Selger er ansvarlig for at tredje person ikke blir påført skade på grunn av levering og/eller bruk av
varen. Selger er forpliktet til å fristille kjøper fra alle erstatningskrav fra tredjeperson.
15. Selger er forpliktet til å betrakte kjøpers bestilling som forretningshemmelighet og til å behandle
denne tilsvarende. Selger kan kun bruke sin forretningsforbindelse med kjøper som referanse eller
reklame overfor tredje person etter skriftlig godkjenning fra kjøper.
16. Selger forplikter seg til, ved å ha akseptert bestillingen fra kjøper, å gi kjøper anledning til å
kontrollere eventuelle toll- og opprinnelsesbevis samt å gi nødvendige opplysninger og
dokumentasjon over sikkerhets- og godkjenningssertifikater. Videre er selger forpliktet til å gi kjøper
full erstatning dersom det oppstår skade på grunn av manglende sertifikater av overnevnte art.
17. "Vilkår for kjøp" gjelder for hele ordreperioden og så lenge disse ikke er blitt skriftlig sagt opp. Ved
gjentagende bestillinger er det ikke nødvendig å referere til disse vilkårene.
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18. Ved streik, lock-out, brann, ekslosjon, naturkatastrofer, epidemier, arbeids- og transportkonflikter,
bedriftsmessige problemer av enhver form, krig, oppstand, mobilisering, regjeringstiltak eller andre
omstendigheter som ikke er forskyldt av kjøper og som påvirker kjøpers mulighet til å motta og
bearbeide de bestilte varer, kan kjøper trekke seg fra den inngåtte kjøpsavtalen uten at det kan
kreves erstatning av denne, hvoretter selger skal informeres umiddelbart.
19. Rettslig instans (verneting) for alle stridigheter som måtte oppstå i forbindelse med kjøpers
bestilling, eruten hensyn til det omstridte beløps størrelse - Oslo.
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