Salgs- og leveringsbetingelser
fra Kulelager as.

1. TILBUD
Alle tilbud gjelder i 30 dager fra tilbudsdato
dersom ikke annet er angitt. Avtaler som
avviker fra standard skal være skriftlige.
2. PRISER
Dersom Kulelager as kostnader i forbindelse
med oppfyllelse av en avtale øker som følge av
høyere frakter, forsikringer, toll, avgifter,
valutakurs-endringer eller andre forhold vi ikke
er herre over, forbeholder vi oss retten til å
regulere prisene tilsvarende innenfor rammene
av gjeldende prisbestemmelser.
Alle oppgitte priser er for næringskjøp og er
eksklusive merverdiavgift.
3. FORSENDELSE
Vanlige leveringsbetingelser er fra lager Molde
(EXW i.h.h.t. Incoterms 2000).
4. TRANSPORTSKADE – MANKO
Varemottaker må selv påse at varer ikke er
beskadiget og at antall leverte kolli er i
overensstemmelse med fraktbrevets
pålydende.
Varemottaker må anføre skade og manko på
fraktbrevet før kvittering for mottagelse, i
motsatt fall vil transportør kunne fraskrive seg
ansvar for skade eller manko.
5. BETALING
Fakturering skjer samtidig med forsendelse.
Standard betalingsbetingelse for kontokunder
er 30 dager fra fakturadato. Ved betaling etter
forfall beregnes forsinkelsesrente etter
Morarente-lovens bestemmelser.
Standard betalingsbetingelse for kunder som
ikke har opprettet konto er levering mot
forskudds-betaling eller sending pr. oppkrav.

6. SALGSPANT
Vi forbeholder oss rett til salgspant i h.h.t.
pantelovens paragrafer 3-14 til 3-22.

7. VARENS BRUK
Kjøper skal gjøre seg kjent med varens
egenskaper og bruksmuligheter. Før bruk må
kjøper avgjøre om produktet er egnet til den
påtenkte bruk, og bærer selv enhver risiko og
ethvert ansvar i forbindelse med bruken.
I tilfelle videresalg påhviler det kjøperen å gi
videre mottatte opplysninger om varen.
8. ANSVAR
Vi forplikter oss kun til å erstatte verdien av det
kvantum av leverte produkter som har vist seg
å være beheftet med feil.
9. REKLAMASJON
All reklamasjon skal skje skriftlig, og ikke
senere enn 30 dager etter varemottak.
10. RETUR
Ingen retur må skje uten etter forutgående
avtale. Retur godkjennes kun for standard
lagervare.
Avtalt retur krediteres 90%. Fakturert
frakt/porto krediteres ikke. Mottaker skal betale
frakt/porto ved retur av varer.
11. EMBALLASJE
Standard emballasje som kartonger,
konvolutter og pakkmaterial faktureres ikke.
Trekasser og annen spesialemballasje kan
faktureres til selvkost.
12. FORCE MAJEURE
Uforutsette og upåregnelige hindringer for
oppfyllelsen av avtale gir oss rett til helt eller
delvis å annullere avtalen eller forlenge
leveringstiden i forhold til forhindringens
beskaffenhet og varighet. Heving av avtale
eller forsinkelse medfører ikke noe
erstatningsansvar for oss. Vi er forpliktet til å
gi kjøper melding om slike handlinger og
følgen av dem.
13. TVISTEMÅL
Eventuelle uoverensstemmelser som måtte
oppstå i forbindelse med en kjøpsavtale, og
som partene ikke selv kan enes om, skal
avgjøres etter norsk lov.
Verneting er Romsdal Tingrett.
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