
 

 

Alminnelige Salgsvilkår for Alunor Metall as og Alunor Trans as 
 

Kjøper er i det etterfølgende den juridiske person som plasserer ordre hos 

selger og til hvem ordrebekreftelse/faktura utstedes.  Selger er Alunor 

Metall as eller Alunor Trans as. 

 

Tilbud: 

Alle tilbud er frittblivende hvis intet annet er helt klart avtalt. Først ved 

skriftlig bekreftelse blir et salg bindene for selger.   

 

Levering: 

Leveransen omfatter bare det som er spesifisert i ordrebekreftelse eller de 

dokumenter som denne henviser til eller knytter seg til. Levering og 

forsikring skjer i henhold til tilbud og ordrebekreftelse. Hvis selger er 

ansvarlig for frakt så skjer forsendelsen på FOB vilkår.   

 

Leveringstid:  

De leveringstider som oppgis, er kun orienterende og ikke bindende for 

selger.  Forsinket levering gir ikke adgang til annullasjon, erstatning, 

kompensasjon eller dagmulkt med mindre dette er klart avtalt. 

 

Om forsendelse og endring av ordre: 

De spesifikasjoner som er oppgitt i ordrebekreftelse og faktura er selgers 

oppfatning av ordren.  Disse kan ikke endres etter at en ordre er satt i 

produksjon eller er under levering.  

Dette gjelder også verktøy for en ordre. Selger kan kreve godtgjørelse for 

verktøy, råmaterialer og/eller utgifter han har hatt ved endring eller 

annullasjon av ordren.  

 

Tegninger, verktøy, stanser, former etc. 

Vektoppgaver og toleranser: 

Tegninger, illustrasjoner eller fotografier tjener til anskueliggjøring og er 

ikke i enhver detalj bindene for utførelsen med mindre tegninger er sendt 

kjøper for godkjenning.  Selger har eiendomsrett til tegninger, 

kostnadsoverlag etc., og disse må ikke brukes i strid med eierens 

interesser. Da priser for stanser, verktøy, former etc., bare delvis dekker 

selgerens kostnader, forblir de selgerens eiendom.   

Selger har lov til på hver posisjon å levere et kvantum som er 10 % over 

eller under det bestilte kvantum.  

 

Emballasje: 

Hvis ikke noe annet er uttrykkelig avtalt, så skjer emballering i henhold til 

tilbud og ordrebekreftelse/faktura.  

 

Valutakurser, toll og avgifter: 

Både tilbud og ordrebekreftelse er basert på de toll-, avgift og skattesatser 

som gjaldt da tilbudet ble gitt eller varen bestilt. Ved endring i satsene blir 

prisene justert tilsvarende.  

Hvis en ordre omfatter vare selgeren importer til pris fastsatt i fremmed 

valuta, så er kjøper forpliktet til å betale den prisdifferanse som 

fremkommer hvis valutaen stiger i kurs.  Hvis endring i valutakurs 

medfører at selger får varen eller tjenesten til lavere pris, har kjøper krav 

på å få justert prisen tilsvarende nedover.  

 

Eiendomsrett/Salgspant: 

Selger har salgspant i varene inntil de er helt betalt, herunder også 

eventuelle akseptforpliktelser. Kjøper er imidlertid ansvarlig for varen og 

er forpliktet til å sørge for full forsikringsdekning inntil betaling har funnet 

sted.  

 

Kjøper kan ikke overdra varene videre, pantsette eller blande dem med 

andres eiendom uten å oppgi at de er beheftet med selgers salgspant.  

Selger har rett til å holde tilbake varer helt eller delvis på eget eller 

tredjemanns lager med utlevering etter hvert som betaling finner sted eller 

tilfredsstillende garanti kan gis kjøper, dersom kjøper i tiden mellom 

bestillings- og leveringspunkt har missligholdt sin konto hos selger eller 

selger har skjellig grunn til å anta at kjøper ikke kan eller vil oppfylle de 

forpliktelser som påhviler ham i forbindelse med ordren.  

 

 

 

Force majeure:  

Skulle det oppstå forhold som selger ikke er herre over; krig eller 

krisetilstander, streik, lockout, maskinskade, blokade, brann, havari, 

oversvømmelse, forbud mot inn- eller utførsel eller nekting av lisens for 

inn- eller utførsel, borgerkrig, eller store politiske uroligheter etc., som 

hindrer eller i usedvanlig grad vanskeliggjør levering av en ordre helt eller 

delvis, så er selger helt uten ansvar for følgende derav.  Selger kan i så fall 

helt eller delvis annullere ordren eller utsette levering.  Hvis det inntreffer 

stans eller innskrenkninger i driften ved det verk eller lager som ordren er 

plassert, og ordren annulleres helt eller delvis av verket eller lageret, kan 

selger som følge derav annullere salget helt eller delvis og er ikke pliktig til 

å plassere ordren annet steds hen.  

 

Fakturering:  

Forfall regnes fra fakturadato.  Faktura dateres alltid den dag varene 

leveres fra verk eller lager.  

 

Betalingsvilkår: 

Betalingsvilkår fremgår av ordrebekreftelse og av faktura.  Fra forfall 

regnes morarenter etter gjeldene rentesats. Hvis selger gir kjøper 

betalingsutsettelse ved aksept, så må kjøper bære 

diskonteringskostnader.  Ved forsinket betaling blir så vel renter som alle 

ekstrakostnader belastet kjøper.  Eventuelle motkrav gir ikke kjøper rett til 

å tilbakeholde noen del av det beløp som skal betales for ordren ved 

fakturaens forfall.  

 

Reklamasjoner og kontroll av varene.  

Kjøper plikter å kontrollere ved en vares ankomst om den er i 

overensstemmelse med ordren når det gjelder kvalitet, mengde, 

dimensjoner og tilstand. Ved skade på emballasjen må dette anmerkes på 

fraktbrev ved levering. Reklamasjon må skje skriftlig overfor selger innen 7 

dager fra mottak av og før bearbeiding av varen. Hvis reklamasjonen er 

berettiget, så kan selger forlange at varen blir returnert til det verk eller 

det lager som har levert den. Selger er i så fall forpliktet til å erstatte varen 

med en ny vare eller godtgjøre dens fakturaverdi.  Selger er ikke ansvarlig 

for skade eller tap som måtte oppstå for kjøper, slik som 

arbeidskostnader, mulkt, frakter, prisdifferanse, skadeerstatninger, leietap 

eller annet.  

 

Verneting: 

I tilfelle av søksmål fra en av partene, skal saken avgjøres ved 

leverandørens verneting og etter norsk lov.  

 

 

 


