PlusTech AS

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. DEFINISJONER
Med ”Selger” menes PlusTech AS, org nr 984
161 700, Industriveien 5, 7080 Heimdal. Med
”Kjøper” menes den som inngår kjøpsavtale med
Selger. Med ”Varen” menes det produkt, utstyr
eller tilbehør som er avtalt levert til Kjøper fra
Selger. Med ”Avtalen” menes avtale mellom Kjøper
og Selger vedrørende Varen – inklusive eventuelle
vedlegg – samt disse Generelle Salgs- og
leveringsbetingelser. Med ”Partene” menes Kjøper
og Selger i fellesskap, og hver for seg benevnt
”Part”.
2.

ANVENDELSE – FORHOLDET TIL
BAKGRUNNSRETTEN
Disse Generelle Salgs- og leveringsbetingelser får
anvendelse på Partenes Avtale med mindre annet
er særskilt skriftlig avtalt.
Disse Generelle Salgs- og leveringsbetingelser
inneholder unntak fra og tillegg til Lov om kjøp
(Lov nr 27 av 1988). Ved uoverensstemmelser eller
avvik fra Lov om kjøp, skal disse Generelle Salgsog leveringsbetingelser gå foran. Lov om kjøp
kapittel iv og v gjelder ikke for Avtalen.
3. TILBUD OG AKSEPT AV TILBUD
Avtale mellom Partene anses inngått ved Kjøpers
aksept av Selgers tilbud eller ved Selgers aksept av
Kjøpers tilbud. Tilbud og aksept kan formaliseres
skriftlig. Dersom Kjøper er med i en budrunde, skal
dersom ikke annet er avtalt, Kjøpers pristilbud
være bindende for Kjøper i fjorten (14) dager fra
tilbudets dato. Avtalen er sluttet ved Selgers
skriftlige ordrebekreftelse eller påbegynt levering.
Ordrebekreftelsen er vedtatt dersom Kjøper ikke
straks gjør innsigelser.
4. KVALITET
Hvis ikke annet er avtalt, har Kjøper risikoen for at
de tekniske data, spesifikasjoner og Varen for øvrig
i sin helhet passer til hans behov. Er imidlertid
behovet gjort uttrykkelig kjent for Selger, plikter
Selger å gi beskjed til Kjøper hvis han er kjent med
eller burde være kjent med at varen ikke passer
hans behov.
5. LEVERING
Levering anses skjedd når Varen er mottatt av
Selger og gjort tilgjengelig for Kjøper eller på annet
sted dersom dette er særskilt avtalt. Fra
leveringstidspunktet svarer Kjøper for risikoen for
Varens tilfeldige undergang. Likeledes, dersom det
avtales at leveringssted er et annet enn Kjøpers
forretningssted, svarer Kjøper for Varen allerede
fra det tidspunkt Varen er levert på dette stedet,
inklusive transport av Varen videre, forsikringer
osv.

6. LEVERINGSHINDRING
Dersom det foreligger hindring som umuliggjør
eller vesentlig vanskeliggjør levering av Varen og
dette ikke skyldes Selger, skal leveringen utsettes
uten ansvar for Selger. Følgende omstendigheter
skal eksempelvis betraktes som fritakelsesgrunner,
dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør
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oppfyllelsen urimelig tyngende: Arbeidskonflikt og
enhver annen omstendighet, når Partene ikke kan
råde over den, for eksempel brann, krig,
mobilisering eller uforutsette militære innkallelser
av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag,
valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på
transportmidler, alminnelig vareknapphet,
råvareknapphet, ekstraordinær prisstigning på
råvarer eller andre varer og tjenester til oppfyllelse
av Avtalen, innskrenkninger i tilførslene av
drivkraft, samt mangler ved leveranser fra
underleverandører eller forsinkelse av slike
leveranser som følge av slike omstendigheter som
omhandlet over i dette punkt.
Straks hindringen opphører, skal Selger levere
Varen.
Dersom hindringen varer i mer enn tre (3)
måneder kan hver av Partene heve Avtalen ved
skriftlig meddelelse til den annen Part og uten
ansvar for dekning av kostnader, tap og lignende.
7.

KJØPERS UNDERSØKELSE AV VAREN –
FEIL OG MANGLER – REKLAMASJON
Kjøper skal umiddelbart ved levering undersøke om
Varen har feil eller mangler i henhold til det
bestilte. Feil og mangler skal straks og skriftlig
gjøres gjeldende overfor Selger og spesifisere art
og omfang for å være gyldig. Kjøper er imidlertid
klar over og aksepterer at:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)

Varen selges som forevist – jf også iii og v
under;
Varen er brukt, Avtalen gjelder et bruktkjøp;
Kjøper er gitt anledning til og er oppfordret
til å besiktige Varen før levering, da helst
med fagkyndig bistand;
Selger har ingen kunnskap om Varen og har
kun vært mellommann mellom forrige eier
(leverandør) og Kjøper ved denne Avtale;
Kjøper er gitt anledning til og er oppfordret
til, helst med fagkyndig bistand, å reise de
relevante spørsmål direkte til Selgers
leverandør og utbe den nødvendige
informasjon fra denne; og
Kjøpesummen er fastsatt eller akseptert av
Selgers rettsforgjenger og leverandør og
gjenspeiler i så fall fullt ut hva Partene
mener er riktig verdi for Varen.

Kjøper er ved inngåelse av Avtalen tilbudt å tegne
særskilt transportforsikring. Eventuelle feil ved
Varen som skyldes transportskader, skal derfor
reklameres straks direkte til transportør og etter
den fremgangsmåte som er foreskrevet i
forbindelse med transporten.
Hvis ikke Kjøper reklamerer i henhold til
foranstående, mister han enhver rett til å gjøre
mangelen gjeldende.
Kjøper er kjent med og aksepterer at han ikke kan
gjøre krav gjeldende mot Selger i større
utstrekning enn hva Selger kan gjøre gjeldende
mot sin leverandør/rettsforgjenger. Dersom det
foreligger en feil eller mangel i henhold til det
ovenstående og som er reklamert i rett tid, er
Kjøper kjent med at den eneste sanksjon for ham
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overfor Selger i så fall vil være å kreve feilen eller
mangelen rettet dersom det gjelder et slikt krav i
avtalen mellom Selger og leverandør. Kjøper skal i
i slikt tilfelle bære kostnadene med transport til og
fra det sted hvor Varen kan repareres, inklusive
eventuelle forsikringer for denne perioden.
8. KJØPESUM OG KOSTNADER
Kjøpesum vil fremgå av Avtalen. Kjøpesummen er
eksklusive merverdiavgift (mva) og eksklusive
øvrige kostnader.
Dersom kostnadene for Selger øker i forhold til det
som er avtalt eller forutsatt mellom Partene på
avtaletidspunktet, kan Selger kreve kompensasjon
for dette. Dette vil typisk være endring i
transportutgifter og endring av offentlige skatter,
avgifter og gebyrer. Kompensasjon kan ikke kreves
for økninger under 5 %. Tilsvarende kan Kjøper
dersom kostnadene blir lavere, kreve dette
kompensert av Selger.
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Dersom det avtales avvikende ordninger i forhold
til det som følger av punkt 9 over, har Selger
salgspant i den leverte Vare inntil kjøpesum,
inkludert renter og omkostninger, er fullt ut betalt.
Kjøper har ikke rett til å pantsette Varen før Varen,
inkludert renter og omkostninger, i sin helhet er
betalt.
12. FORSINKELSE
Finner Selger eller Kjøper at han ikke kan
overholde avtalt tidspunkt for levering, respektivt
mottagelse av Varen, eller fremstår forsinkelse som
sannsynlig, skal han uten opphold, gi den annen
Part underretning om dette og samtidig angi
tidspunkt for når levering vil kunne fullføres.
Kjøperen kan uansett ikke heve Avtalen dersom
Selger ikke har hevingsrett overfor den leverandør
hvor ordren er plassert. Anvendelse av denne
bestemmelse forutsetter at Kjøper er gjort skriftlig
oppmerksom på hvor ordren er plassert.

9. BETALINGSBETINGELSER
Ved inngåelse av Avtalen – og altså før levering –
skal Kjøper betale hele kjøpesummen til Selgers
oppgitte konto. På leveringstidspunktet vil
kjøpesummen bli overført leverandør etter at
fradrag for Selgers provisjon og eventuell dekning
av avtalt utlegg er foretatt.

13. KJØPERS MEDVIRKNING
Kjøper skal på ethvert trinn av salgs- og
leveringsprosessen bistå med enhver form for
informasjon og gi opplysninger som krevd av
Selger eller leverandør. Kjøper skal videre sørge for
å motta Varen til avtalt tid, samt eventuelt besørge
mellomlagring dersom det er nødvendig.

Dersom dette aksepteres av Selger, kan Kjøper i
stedet ved avtaleinngåelse stille tilfredsstillende
garanti for riktig betaling. Garantien skal stilles
uten ugrunnet opphold etter inngåelse av Avtalen
og alltid senest før levering. Garantien stilles, med
mindre annet er avtalt, som selvskyldnerkausjon
fra bank, forsikringsselskap eller annen
kredittinstitusjon. Kausjonsløftet fra garantisten
skal rettes direkte til Selger og skal ikke være
begrenset med forbehold om at kravet må være
uomtvistet før utbetaling skal kunne skje,
manglende premiebetaling fra Kjøper el.l.
Garantien skal aksepteres av Selger.

14. AVBESTILLING
Kjøper har rett til å avbestille Varen dersom Selger
kan avbestille overfor sin leverandør. Hvis Kjøper
avbestiller Varen, skal han betale alle
omkostninger ved avbestillingen samt erstatning
for Selgers tapte fortjeneste og andre direkte og
dokumenterte tap som Selger måtte lide.

Kjøpers eventuelle reklamasjon p.g.a. feil og
mangler fritar ham ikke for betaling av
kjøpesummen eller til å stille garanti.
Kjøper har ikke rett til å motregne fra andre
kontraktsforhold dersom kravet er omtvistet.
Ved overskridelser av betalingsfristen skal Kjøper
betale morarente i henhold til den til enhver tid
gjeldende lov om forsinkelsesrente.
10. IMPORT OG TOLL
Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal Kjøper
selv fortolle og foreta alle nødvendige tiltak i
forbindelse med import av Varen dersom denne er
hentet fra andre land enn Norge samt være
ansvarlig for alle kostnader knyttet til dette.
Ansvaret gjelder også å gi de relevante
myndigheter den nødvendige informasjon i
forbindelse med import og tollklarering av Varen.
Dersom Varen som ledd i import eller tollklarering
må mellomlagres bæres kostnadene forbundet med
dette av Kjøper.
11. SALGSPANT
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15. LEVERANDØRENS SALGSBETINGELSER
Skal det gjelde betingelser utover eller i stedet for
disse Generelle salgs- og leveringsbetingelsene,
skal dette i så fall avtales særskilt skriftlig.
16. TVISTER
Ethvert tilbud om salg og denne Avtale er basert
på norsk lov og norsk rett. I tilfelle søksmål er
Selgers verneting vedtatt av Partene.

