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GYLDIGHET OG REKKEFØLGE 
Disse salgs- og leveringsbetingelsene 
gjelder for alle avtalte leveranser fra 
Selger, med eller uten kontrakt. Dersom 
det oppdages konflikt mellom Selgers 
salgs- og leveringsbetingelser og Kjøpers 
innkjøpsbetingelser, skal Selgers salgs- og 
leveringsbetingelser gjelde.  
 
Når det ikke benyttes ordrebekreftelse skal 
byggeblankett 8409 – «Kontrakt om kjøp 
av byggevarer» benyttes, basert på den sist 
reviderte versjonen av NS 8409 - 
«Alminnelige kontraktsbestemmelser for 
kjøp av byggevarer». 
 
TILBUD, KOSTNADSOVERSLAG, 
ORDREBEKREFTELSE 
Selger utarbeider tilbud eller 
kostnadsoverslag på grunnlag av den 
informasjon og det tegningsunderlag som 
er fremlagt fra Kjøper. Kjøper plikter å 
gjøre seg kjent med gjeldende salgs- og 
leveringsbetingelser samt forutsetninger 
for kostnadsoverslaget/tilbudet. Disse 
finner man på www.kappetogklart.no. 
Direktelink til salgs- og leveringsbetingelser 
følger alle tilbud/kostnadsoveslag. 
 
Kjøper forplikter seg til å gjennomgå 
mottatt tilbud eller kostnadsoverslag 
umiddelbart etter mottak, for å kontrollere 
at varer, leveranseomfang, alle tekniske 
mål og dimensjoner, er i henhold til 
forespørsel. Kjøper skal umiddelbart varsle 
Selger ved uklarheter, mangler eller feil. 
Basert på tilsendt tilbud/kostnadsoverslag 
foretar Kjøper endelig bestilling ved å 
returnere signert bestillingsskjema, som da 
blir å betrakte som en signert ordre.  
Selger vil utarbeide produksjonsgrunnlag, 
som oversendes Kjøper for umiddelbar 
kontroll. Kjøper forplikter seg til 
umiddelbart å gjennomgå 
produksjonsunderlaget for å forsikre seg 
om at det er i samsvar med signert ordre, 
og umiddelbart varsle Selger ved 
uklarheter, mangler eller feil. Unnlater 
Kjøper å kontrollere eller melde tilbake til 
Selger om tilsendt produksjonsunderlag 
innen maksimalt 4 – fire- arbeidsdager så 
har Selger rett til å anse 
produksjonsgrunnlaget som godkjent. 
Eventuelle feil eller mangler er Kjøpers 
ansvar.   
 

MANGLER/REKLAMASJON 
Varen eller ytelsen har mangler dersom de 
ikke dekker de krav eller spesifikasjoner 
som framkommer i ordrebekreftelsen, 
kravspesifikasjon eller tegningsunderlag 
som ligger til grunn for avtalen eller 
leveringen. En mangel som oppdages etter 
vare-mottak/overtakelse, må varsles uten 
ugrunnet opphold straks den burde/kunne 
vært oppdaget. 
 
Reklamasjon skal framsettes skriftlig med 
en beskrivelse av hva reklamasjonen 
omfatter. Selger forbeholder seg retten til 
inspeksjon/befaring før reklamasjonen blir 
tatt til følge. Dersom reklamasjon tas til 
følge, skal Selger ha rett til utbedring eller 
omlevering, før Kjøper kan kreve 
kompensasjon. Erstatning/utbedring av en 
mangel, eller omlevering, kan uansett ikke 
utgjøre mer enn avtalens eller leveransens 
opprinnelige verdi, og skal være skriftlig 
avtalt mellom partene. 
 
Kjøper må gjøre seg kjent med Selgers 
detaljer og leveransedokumenter før 
oppstart av montering. Ved eventuelle feil 
på leveransen, skal Kjøper kontakte Selger 
umiddelbart, og før egne tilpasninger. 
Reklamasjon blir ikke tatt til følge dersom 
ikke det ovenstående er oppfylt. 
Reklamasjon skal meddeles Selger skriftlig, 
og eventuelle økonomiske krav skal 
dokumenteres. 
 
LEVERANSENS OMFANG 
Leveranse gjelder utelukkende det som er 
angitt på siste gjeldene ordrebekreftelse, 
signert tilbud eller tilsendt 
produksjonsunderlag. 
Ved mottak av signert 
tilbud/kostnadsoverslag, ordrebekreftelse 
eller bestilling fra Kjøper, anser Selger at 
endelig avtale er inngått. 
 
LEVERINGSTID 
Produksjon blir ikke iverksatt før signert 
tilbud eller ordrebekreftelse foreligger. 
Evt. angitt leveringstid angitt i tilbud eller 
ordrebekreftelse fra Selger, er å betrakte 
som veiledende, dersom ikke eksakt dato 
er skriftlig avtalt. For oversittelse av 
veiledende leveringstid betales ingen form 
for erstatning.  
 
 

 
Dersom Kjøper ikke kan motta leveransen 
til avtalt tidspunkt, forfaller betalingen som 
om levering hadde funnet sted. Eventuelle 
lagringsomkostninger faktureres Kjøper til 
lavest mulig pris. Lagring skjer for Kjøpers 
risiko. Leveringsbetingelser er FCA 
Flyplassvegen 8/22, 6040 Vigra, dersom 
ikke annet er avtalt. 
 
LEVERINGSHINDRINGER 
Blir leveransen forhindret, forsinket eller 
forvansket som følge av krig, myndigheters 
inngripen, arbeidskonflikt, maskinskade, 
materialmangel, leveringshindring hos 
underleverandør, brann, naturkatastrofer 
eller andre hindringer utenfor Selgers 
kontroll, har Selger rett til å forskyve 
tidspunktet for levering, eller å fragå 
avtalen, uten å måtte svare erstatning. 
 
BETALINGSBETINGELSER/SALGSPANT 
Oppgjøret skal følge de til enhver tids 
gjeldende betalingsvilkår/-plan eller 
alternativt de vilkår som er avtalt i signert 
kontrakt eller ordrebekreftelse.  
 
Selger forbeholder seg salgspant i levert 
materiell og utstyr som sikkerhet for 
kjøpesum, renter, eventuelle omkostninger 
og utlegg for Kjøper i forbindelse med 
salget. Ved forsinket betaling belastes 
renter etter forsinkelsesrenteloven.  
 
Selger vil normalt kredittforsikre alle 
leveranser til Kjøper. Dersom Selger ikke 
får slik forsikring på leveranse til Kjøper, vil 
Selger kunne kreve forskuddsbetaling eller 
garanti for hele kjøpesummen.  
 
Kjøper er kjent med Direktehandel AS sine 
kredittrutiner, og vil på forespørsel stille 
garanti for leveransen, alternativt betale 
forskudd på den delen som går ut over 
samlet kredittramme hos Direktehandel AS 
på leveringstidspunktet.  
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