SALGS-, LEVERINGS- OG MONTERINGSBETINGELSER
For levering og montering fra medlemmer av Norske Trevarer (NT)
Utgitt februar 2019
(Gjelder ikke ved forbrukerkjøp)

1. Generelt
Levering og montering fra medlemsbedrifter i NT skjer i henhold til Norsk Standard NS 8416
og kjøpsloven (lov av 13. mai 1988 nr. 27), med de unntak som følger nedenfor. Særskilt
avtalte betingelser i egen avtale mellom selgeren og kjøper, eller som fremgår av
tilbud/ordrebekreftelse, går foran disse salgs- og leveringsbetingelsene.
2. Selgerens tilbud
Selgerens tilbud er bindende i 30 dager fra tilbudets dato. Alle priser er oppgitt eks mva. og
andre offentlige avgifter. Prisene er basert på tilbudsdagens priser og reguleres i h t SSB’s
bygge kostnadsindeks, eller annen tilsvarende indeks, på leveringstidspunktet.
3. Endring av bestilling
Av produksjonstekniske årsaker må eventuell endring av tekniske spesifikasjoner i
bestillingen være selger i hende senest [ANTALL] 5 arbeidsdager etter at ordrebekreftelse er
mottatt. Endring av bygningstekniske løsninger som påvirker monteringen må varsles
innenfor samme frist. Alle endringer må skje skriftlig (epost, brev, eller fax).
Selger har rett til pristillegg ved endringer. For endringer etter fristen i dette punkt plikter
kjøper å betale alle omkostninger som følge av endringen, herunder til omprioriteringer i
produksjonen og tap på fortjeneste eller leveranser til andre kunder.
4. Betalingsbetingelser
Betaling skal skje netto pr. 30 dager. Selgeren har rett til på ethvert tidspunkt å kreve dette
endret til kontant før levering, eller at kunden stiller tilfredsstillende sikkerhet før levering.
Dersom levering av en ordre deles opp, har selgeren rett til å utstede faktura løpende for
leverte varer og utført montering. Etter forfall beregnes morarente i henhold til gjeldende lov
om renter ved forsinket betaling.
5. Forhold på monteringsstedet/byggeplass
Kjøper har ansvaret for at alle nødvendige tillatelser for tiltaket er innhentet av tredjeparter,
herunder blant annet, men ikke begrenset til, offentlige myndigheter, gårdeier og
hjemmelshaver.
6. Montering
Kjøper plikter å sørge for kjørbar vei for lastebil fram til bygget, samt snuplass og
tilstrekkelige hjelpemidler/maskiner til innheising av varer der dette er nødvendig. Kjøper
plikter også å sørge for at montering kan finne sted i ryddige og tørre lokaler.
Dersom stillaser/lifter og heiser finnes på monteringsstedet forutsettes det at selgeren
vederlagsfritt kan benytte disse. Dersom slikt utstyr ikke finnes på monteringsstedet, og er
nødvendig for monteringen, vil kostnader komme i tillegg til tilbudsprisen og faktureres kjøper
etter medgått tid og gjeldende priser.
Selgerens pristilbud er basert på at det er lagt til rette for kontinuerlig fremdrift ved montering
og at nødvendige feste- / forankringspunkter er etablert i bygningsmassen. Kostnader som
følge av at dette ikke er oppfylt vil bli tilleggsfakturert kjøper.

7. Tidsfrister/fristforlengelse
Selgerens ytelse og kjøpers medvirkning skal skje i h t avtalte tidsfrister. Selgeren har rett til
fristforlengelse ved forsinkelse forårsaket av endringer oppdraget krever eller ved feil eller
forsinket levering av tegninger, beskrivelser, utstyr med mer som kjøper skal levere/utarbeide
selv, har ansvaret for å skaffe eller andre forhold som skyldes kjøper.
Ved fristforlengelse har selgeren rett på dekning av de påførte merutgifter.
8. Endring/avbestilling
Ved endringer og/eller avbestillinger har selgeren rett til å få dekket sitt tap, herunder
fortjenestetap.
Selgeren har rett til å avslutte og/eller suspendere arbeid og leveringer ved kjøpers
betalingsmislighold.
9. Leveringsforskyvning fra kjøper
Dersom leveringen utsettes etter ønske fra kjøper, har selgeren rett til å sende faktura for
varene på opprinnelig avtalt leveringstidspunkt. Risikoen for varene går samtidig over på
kjøper. Kjøper plikter å betale rimelig lagerleie for den perioden varene står hos selgeren
utover opprinnelig avtalt leveringstid. Ekstra kostnader som følge av utsatt montering kan
selgeren kreve erstattet fra kjøper.
10. Overtakelsesforretning - reklamasjon
Overtakelsesforretning skal skje umiddelbart etter montering. Ved større prosjekt kan selger
kreve overtakelsesforretning etter hver naturlig avsluttede delleveranse, for eksempel etter
hver leilighet. Reklamasjon på synlige feil/mangler/skader på produktene samt synlige deler
av monteringen, skal fremsettes under overtakelsesforretningen. Dersom slik reklamasjon
ikke gis taper kjøper retten til senere å reklamere over de aktuelle feil/mangler/skader.
11. Mangler – senere reklamasjon
Kjøper plikter å reklamere skriftlig (epost, brev eller fax) og uten grunnet opphold over
mangler som først viser seg etter overtakelsesforretning. Reklamasjon kan senest fremsettes
14 dager etter at forholdet det reklameres over ble eller burde ha blitt oppdaget. Enhver
reklamasjon skal være begrunnet og spesifisert.
Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn to år etter avholdt overtakelsesforretning.
12. Selgers ansvar ved mangel
Dersom en mangel ikke utbedres, eller utbedring ikke dekker kjøpers tap, er selgeren ansvar
i alle tilfelle begrenset til vare- og monteringsverdien.
13. Tvister
Tvister med en samlet verdi av inntil kr 100.000 avgjøres av en oppmann som oppnevnes av
partene i fellesskap og betales med en halvpart av hver, uansett sakens utfall.
Tvister med en samlet verdi mellom kr 100.000 og kr 300.000 avgjøres ved at partene
engasjerer hver sin oppmann som ved hjelp av en tredjemann, som disse to utpeker, avgjør
tvisten med bindende virkning for begge parter. Partene bærer utgiftene til egne
omkostninger og deler på utgiften til tredjemann. Saken avgjøres innen tre måneder og etter
maksimalt tre skriftlige innlegg fra hver av partene.
Øvrige tvister avgjøres ved de ordinære domstoler.

