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Salgs- og leveringsbetingelser
1.

Innledning
Disse salgsbetingelsene er gjeldende for salg av varer og tjenester fra Egeland Plast AS, orgnr.
934324064 («Selger») så fremt annet ikke fremkommer av skriftlig avtale mellom partene. Partene
omtalt i betingelsene er firma med kontaktperson («Kjøper») og Egeland Plast AS («Selger»).

2.

Skriftlighet
Skriftlighet oppfylles gjennom bruk av e-post, brev, SMS eller lignende hvor Kjøper og Selger er
identifisert/gjenkjennbar.

3.

Tilbud og priser
Så fremt annet ikke er avtalt vil tilbud ha gyldighet på 30 dager fra sendt dato. Prisene i tilbudet er
basert på tilbudsdagens priser og valutakurser. Ved endring av priser fra leverandører, frakt-,
forsikringskostnader, toll og andre avgifter, valutakurser og råvarepriser i perioden frem til levering,
kan Selger regulere prisene forholdsmessig. Prisene er eksklusive eventuelle miljøgebyr og statlige
avgifter/depositum. Fast årlige tidspunkt for prisendring er 1. februar. Prisendringer ut over dette kan
forekomme somfølge av større/uforutsette endring i valutakurser og råvarepriser.

4.

Betalingsvilkår
Betalingsfrist er 30 dager fra fakturadato. Betaling anses foretatt når beløpet er godskrevet Selgers
konto. Ved forsinket betaling har Selger krav på den til enhver tid gjeldende alminnelige
forsinkelsesrente. Kjøpers reklamasjon på uvesentlige mangler fritar ikke Kjøper fra å betale
kjøpesummen i sin helhet. Kjøper har ikke rett til å foreta motregning i kjøpesummen med eventuelle
andre krav mot Selger

5.

Levering
Leveringstid er angitt i ordrebekreftelsen som sendes Kjøper.
Særbetingelse: Leveringstid er fra 18.10.2021, indikativ grunnet drastiske, internasjonale endringer i
råvaretilgang, frakt og verktøyproduksjon.

6.

Forsendelse
Selger tilbyr i utgangspunktet leveringsbetingelsene Incoterms EXW og FCA, etter versjon gjeldende på
ordrebekreftelsens tidspunkt. Andre leveringsbetingelser etter Incoterms kan avtales.

7.

Kjøpers undersøkelsesplikt
Kjøper plikter å kontrollere varen opp mot pakkseddel ved mottak. Ethvert krav basert på kontrollen
må reklameres skriftlig i samsvar med punkt 9 Reklamasjon.

8.

Mangler
Det foreligger en mangel dersom varen ikke er i samsvar med de avtalte spesifikasjoner, og dette ikke
skyldes Kjøper eller forhold Kjøper har ansvar for. Ved mangel kan Kjøper kreve omkostningsfri
omlevering eller utbedring av den mangelfulle varen på/til det avtalte leveringssted. Kjøper skal for
egen kostnad sørge for at Selger har tilgang til den mangelfulle varen slik at Selger kan foreta
utbedring eller omlevering av varen. Selger er ikke ansvarlig for kostnader forbundet med å skaffe
tilgang til den mangelfulle varen.

9.

Reklamasjon
Følgende gjelder for reklamasjoner:
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a) Reklamasjon knyttet til transportskader eller manko i antall kolli skal skje ved varens levering.
Skade/manko skal angis i fraktbrevet og signeres av sjåfør. Kjøper må dokumentere skader/manko for
befrakter.
b) Reklamasjon knyttet til manko av emballerte varer skal skje umiddelbart, og ikke senere enn 5
virkedager etter levering.
c) Reklamasjon knyttet til mangler må skje uten ugrunnet opphold og senest 5 virkedager etter at
mangelen er eller burde vært oppdaget. Selger er ikke ansvarlig for mangler som det reklameres på
senere enn 1 år etter levering.
d) Reklamasjon knyttet til forsinkelser må skje straks og senest 5 virkedager etter at levering skulle
funnet sted.
e) Reklamasjoner må fremsettes skriftlig, og avtale om utbedring/tiltak skal være skriftlig.
f) Kjøper taper sin rett til å fremme krav dersom det ikke reklameres i tide.
10. Retur av varer
Selger vil kun motta varer i retur dersom dette er avtalt på forhånd.
11. Tegninger og øvrig dokumentasjon
Selger innehar opphavsrett til alle tegninger og dokumenter overlevert Kjøper, om ikke annet er avtalt.
Kjøper har kun rett til å bruke nevnte tegninger og dokumenter i forbindelse med installasjon og bruk
av de leverte varene. Nevnte tegninger og dokumentene kan ikke kopieres, reproduseres, eller
overlates til tredjepart, uten samtykke fra Selger.
12. Force majeure
Ingen av partene skal anses å ha misligholdt en forpliktelse, dersom oppfyllelsen hindres av forhold
som etter norsk rett anses som force majeure. Den andre parten skal varsles innen rimelig tid når det
oppstår en force majeure-situasjon. Ved inntreden av force majeure kan begge parter kreve
leveringstiden utsatt. Begge parter kan heve avtalen dersom force majeure-situasjonen varer lenger
enn 360dager.
13. Begrensinger i Selgers erstatningsansvar
Selger har intet ansvar for kjøpers indirekte tap. Selgers ansvar for mangler er under enhver
omstendighet begrenset til et beløp tilsvarende vederlaget for varen og/eller tjenesten under den
aktuelle salgsordren. Selgers ansvar for forsinkelse er oppad begrenset til et beløp tilsvarende 10% av
vederlaget for varen og/eller tjenesten under den aktuelle salgsordren.
14. Salgspant
Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er
betalt fullt ut, jf. panteloven § 3-14, jf. § 3-22. Selger kan i tillegg kreve annen sikkerhet for
kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, noe som vil fremkomme i tilbud.
15. Sprøytestøpeverktøy
I de tilfeller der kunde / kjøper er eier av sprøytestøpeverktøy, vil selger oppbevare disse uten
kostnader så lenge det foregår produksjon i disse.
Hvis det ikke er produksjon i verktøy i løpet av en 2 års periode, vil kjøper bli kontaktet av selger for å
avklare status på verktøy og produksjon. Følgende alternativer blir da avtalt:
• Produksjon fortsatt aktuell, ordre på produksjon mottas fra kjøper innen avtalt tid. Ingen
kostnader påløper.
• Produksjon / produkt ikke aktuell, verktøy returneres til kjøper.
• Produksjon / produkt ikke aktuell, selger oppbevarer verktøy og lagerleie på kr 100,- pr mnd.
påløper. Faktureres forskuddsvis Januar.
• Produksjon / produkt ikke aktuell, selger kan etter avtale, overtar eierskapet til verktøyet og
produktet.
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16. Skrive-/trykkfeil
Selger tar forbehold om skrive-/ trykkfeil. Hverken Selger eller Kunde er bundet av avtalen om den
annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en skrive-/trykkfeil.
17. Lovvalg og verneting
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Avtaleforholdet reguleres av norsk rett.
Partene vedtar Agder tingrett som avtalt verneting for alle tvister som har sitt utspring i
avtaleforholdet.

Finn Jarle Nielsen
Egeland Plast AS
Daglig leder

