Generelle salgs- og leveringsbetingelser
1. Innledning
Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene for Berggård Amundsen & Co AS (heretter «Selger»)
gjelder dersom ikke annen avtale foreligger. For reguleringer som ikke er beskrevet i disse generelle
salgs- og leveringsbetingelsene gjelder NL 17.

2. Tilbud og priser
Ved alle salg der ikke annet er avtalt skriftlig, gjelder pris på leveringsdatoen.
Priser er basert på tilbud gitt av Selgers leverandør samt gjeldende tollsatser, avgifter, valutakurser
og LME-verdier. Selger forbeholder seg retten til å justere priser ved endring av disse. Selger kan
imidlertid ikke foreta justering for endring som inntreffer etter at betaling er mottatt eller at
Selgers bank har bekreftet at betaling er utført.
Selger forbeholder seg retten til å endre tilbud, priser, rabatter, konstruksjoner og mål uten varsel.
Prisene er eksklusive eventuelle miljøgebyr, fraktsonetillegg, statlige avgifter og depositum.
Faste årlige prisendringstidspunkter er 1. januar og 1. juli. Prisendringer ut over dette kan
forekomme som følge av endringer i valutakurser, råvarepriser og andre innsatsfaktorer som
påvirker Selgers kostpriser.
Priser angitt i kataloger og annet materiell er kun veiledende og kan endres uten varsel. Selger står
ikke ansvarlig for eventuelle feil.

3. Tillegg
For varer som bestilles fra underleverandør belastes Kjøper for fraktkostnader, ekspedisjonstillegg
og eventuelt småordre- og kapptillegg.
Ved kapping av kabel tilkommer kapptillegg etter følgende satser:
•

Lavspentkabel til og med 16 mm2

kr. 90 + mva. pr. kapp

•

Lavspentkabel større enn 16 mm2

kr. 250 + mva. pr. kapp

• Lavspentkabel fra og med 50 mm2 kr. 400 + mva. pr. kapp
For mellomspennings- og 1 kV kraftkabel gjelder egne satser.
For ordre med netto ordreverdi under kr. 1.500 eks. mva. tilkommer et småordretillegg på kr. 350
eks. mva. pr. faktura. Dette gjelder ikke ved eget plukk på BA Servicesenter.

4. Tegninger
Alle tegninger, modeller og prøver som Kjøper mottar fra Selger er Selgers eiendom.

5. Leveringstid
Leveringstiden gjelder fra den dagen ordren er teknisk klarlagt hos Selger. Leveringstiden
forlenges med tilsvarende tid som eventuell forsinkelse i levering dersom:
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a. Kjøper har unnlatt å betale i henhold til avtale, eller ikke stilt den forlangte sikkerhet,
jf. punkt 11.
b. Kjøper ikke har sendt nødvendige opplysninger som kreves for å levere.
c. Kjøper nekter å motta, ikke har kunnet motta, ikke har gjort nødvendig forarbeid eller ikke tatt
nødvendige forholdsregler.
d. Kjøper eller Kjøpers kunde forlanger endring i leveransen som medfører forsinkelser.
e. Selger hindres i å fullføre leveransen på grunn av arbeidskonflikt, brann, krig, oppstand,
beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler, alminnelig varemangel,
mangel på arbeidskraft, innskrenkinger i krafttilførsel, forsinkelse av leveranser fra
underleverandører som følge av omstendigheter omtalt i dette punkt, eller andre hendelser som
ikke er under menneskelig kontroll (force majeure).

6. Erstatning
Ved forsinket levering har Kjøper rett til kompensasjon i henhold til NL 17.

7. Levering
Leveransen skjer gjennom Selgers distribusjonssystem. Der det ikke er avtalt annet vil Kjøper bli
belastet fraktkostnadene. Selv om fri frakt er avtalt for enkelte adresser og leveringsmåter, har
Selger følgende unntak fra kostnadsfri levering:
a. For forsendelser til Svalbard og utlandet gjelder leveringsbetingelsen FCA, Incoterms 2020.
b. Ikke katalogført materiell, det vil si materiell som ikke finnes i nettbutikk.
c. Spesialgods, det vil si tyngre materiell, volumgods og gods på fire meter eller mer. Eksempler
på slikt gods er rør, stålmaster, fundamenter, tremaster, stiger, store skap, galvanisert
materiell, kabler på spesialtromler og lignende.
d. Spesialtransport av kabelvogner og materiell til og fra anlegg.
e. Ved bruk av spesialutstyr ved levering av skaffevare.
f.

Hasteleveranser som budbil, flyfrakt, Post Ekspress eller lignende

8. Emballasje
Emballasjekostnader belastes Kjøper. Alle kabeltromler, paller og esker faktureres i henhold til
Selgers gjeldende priser. Retur av tromler skjer i henhold til gjeldende trommelreturordning i
bransjen.

9. Forsendelse
Forsendelser skjer gjennom Selgers distribusjonssystem med leveringsbetingelse EXW eller FCA,
som innebærer at Selger organiserer og legger ut for frakt på Kjøpers regning og risiko. DAP og
DDP benyttes kun i spesielle tilfeller og må avtales skriftlig med Selger.

10. Undersøkelsesplikt
Varen anses som mottatt når Kjøper eller Kjøpers representant har signert for mottak ved
daglevering, eller når varen er skannet av transportør ved nattlevering. Kjøper skal ved mottak
kontrollere vare mot pakkseddel og undersøke varen. Eventuelle reklamasjoner gjøres skriftlig i
samsvar med bestemmelsene i punkt 14.
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11. Betalingsvilkår og fakturatillegg ved papirkopi
Betaling skal skje netto pr. 15 dager. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente. I de tilfeller
Kunde ønsker papirkopi av faktura tilkommer fakturatillegg på kr. 75 pr. faktura.

12. Sikkerhet
Selger har salgspant i leverte varer inntil hele kjøpesummen, med tillegg av eventuelle renter og
omkostninger, er betalt, jf. Panteloven § 3-14. Selger forbeholder seg retten til å kreve annen
sikkerhet i tillegg til eller i stedet for salgspant. Slik sikkerhet kan kreves også etter at ordren er
akseptert.
Kjøper er ikke berettiget til å videreselge leverte varer som er beheftet med salgspant før
kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt.

13. Merverdiavgift
Alle priser er angitt eksklusiv merverdiavgift. Ved krav om fritak fra merverdiavgift for leveranse
skal skriftlig dokumentasjon fremlegges.

14. Reklamasjonsfrist ved feil og mangler
Kjøper skal skriftlig varsle Selger om eventuelle feil og mangler innen fem dager etter at forholdet
ble oppdaget eller burde vært oppdaget.

15. Retur
Retur av vare avtales spesielt og må foretas senest 30 dager etter mottak. Kjøper krediteres
fakturabeløpet med fradrag av minst 20 %. Frakt- og emballasjekostnader dekkes av Kjøper. Retur
foretas kun på Selgers bekostning dersom returen skyldes feilekspedisjon, fabrikasjonsfeil eller
lignende. Ved retur skal Kjøper alltid opplyse om fakturanummer, dato på Selgers faktura,
ordrenummer eller pakkseddel.
Skaffevarer kan ikke returneres uten at dette er godkjent av Selgers leverandør. Ved eventuell retur
av skaffevarer krediteres varen med fradrag av leverandørens eventuelle returomkostninger.

16. Garanti
Levert vare er utstyrt med garanti dersom det foreligger fra produsent. Vanligvis er garantitiden i så
fall mellom seks og tolv måneder. En slik garanti dekker vanligvis material- og produksjonsfeil og
er begrenset til gratis utskiftning eller reparasjon på Selgers verksted i ordinær arbeidstid.
Fakturatillegg for papirkopi, ekspedisjonskostnader og andre omkostninger i forbindelse med
garantiarbeid dekkes av Kjøper. Ved garantiarbeid utført hos Kjøper belastes Kjøper reise og diett
etter regning.

17. Tvister
Disse Generelle salgs- og leveringsbetingelser og enhver tvist som måtte oppstå mellom Kjøper og
Selger er underlagt norsk rett. Tvister mellom Kjøper og Selger skal søkes løst ved forhandlinger.
Dersom forhandlingene ikke fører frem, kan hver av partene søke tvisten løst ved de ordinære
domstolene i Norge. Selgers alminnelige verneting er vedtatt av begge parter.
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