SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
REIME AGRI AS

1.

Innledning

1.1

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder, dersom ikke annet skriftlig er avtalt.
Forhold som ikke er regulert av disse betingelser eller i de regler betingelsene viser
til, reguleres av kjøpsloven.

2.

Tilbud

2.1

Tilbudet står ved lag i det angitte tidsrom. Er intet tidsrom angitt, er tilbudet
uforpliktende. Det tas forbehold om prisendinger ved endringer i valutakurser,
endringer i offentlige avgifter, samt mellomsalg.

3.

Produktinformasjon

3.1

Alle oppgaver og data (inkl. priser) som finnes i produktinformasjoner og prislister
er kun bindende i den utstrekning det er uttrykkelig avtalt.
Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende materiell forblir selgers eiendom.

4.

Levering, transport og forsikring

4.1

Avtalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved avtalens inngåelse gjeldende
INCOTERMS.
Er ingen slike leveringsklausuler spesielt avtalt, anses levering skjedd FOB vår
adresse.
Transportforsikring tegnes og dekkes av selger på kjøpers vegne.

5.

Betalingsbetingelser/betaling

5.1

Betalingsbetingelsene er hvis ikke annet er avtalt:
Netto pr. 30 dager.
Ved forsinket betaling belastes kjøperen med morarenter i henhold til Reime's
gjeldende morarente påført faktura.

6.

Salgspant

6.1

Selger forbeholder seg salgspant i de solgte gjenstander for kjøpesummen med tillegg
av omkostninger, avbetalingstillegg og andre utgifter i forbindelse med salget, inntil
hele kjøpesummen er betalt.

7.

Undersøkelsesplikt, reklamasjon

7.1

Kjøper er forpliktet til å undersøke varen straks etter mottakelsen.

7.2

Reklamasjoner må skje uten ugrunnet opphold. Alle reklamasjoner skal være
skriftlige og inneholde oppgaver over mangelens art og omfang.

7.3

Reklamasjoner vedrørende transportskade skal straks meddeles og dokumenteres med
angivelse av antall kolli, vekt, m.v. som er skadet overfor rette transportører.

8.

Retting av mangler

8.1

Under forutsetning av at kjøper har overholdt sine betalingsforpliktelser, forplikter
selgeren seg å avhjelpe alle mangler som skyldes feil i konstruksjon, materiale eller
tilvirkning. Når mangel foreligger, velger selger om reparasjon eller nylevering skal
foretas.

8.2

Selgers ansvar omfatter bare mangler som viser seg, og er meddelt selger, iløpet av
1-ett- år fra den dag varen ble levert til kjøper. Anvendes varen utover normal drift,
forkortes denne periode i tilsvarende grad.

8.3

I tilfelle varen er reparert eller endret uten selgers samtykke, eller er brukt på
feilaktig måte eller ikke har vært installert i henhold til montasje-/bruker instruks, vil
reklamasjon bli avvist.

8.4

Selger påtar seg heller ikke ansvar for utgifter ved nedkobling og demontering av den
defekte vare, så som transport, kost og losji for selgers montør, sekundære skader av
enhver art, så som skader på person eller gods, avbruddstap eller lignende som følge
av feil/mangler ved levert vare.

9.

Forsinket levering

9.1

Ved overskridelse av veiledende leveringstid, kan kjøper ikke kreve noen form for
erstatning.
Finner selger at avtalt leveringstid ikke kan overholdes, skal han uten unødig opphold
meddele kjøper dette, samtidig som årsaken oppgis og såvidt mulig det nye tidspunkt
når levering kan finne sted.

9.2

Blir avtalt levering forsinket som følge av forhold som selger ikke har herredømme
over, forlenges leveringstiden tilsvarende.

Gyldig fra: ... 03.04
Erstatter: ..... 00.00

9.3

Finner kjøper at han ikke vil kunne motta varene på den avtalte tid, og ikke har
underrettet selger i tide, forfaller leveransen til betaling som om levering hadde
funnet sted etter opprinnelig avtale.

10.

Produktansvar

10.1 Selger er ansvarlig for personskade bare hvis det kan dokumenteres at skaden
skyldes feil eller forsømmelser begått av selgeren eller noen som han svarer for.
Selgeren har intet ansvar for skade på fast eiendom og løsøre som inntrer mens
varen er i kjøperens besittelse. Heller ikke har selger ansvar for skade på
produkter fremstilt av kjøperen, eller på produkter der disse inngår. Forøvrig er
selgeren ansvarlig for skade på fast eiendom og løsøre på samme betingelser som
for personskade.
I intet tilfelle har selgeren ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte
tap.
I den utstrekning selgeren måtte bli pålagt produktansvar overfor tredjemann, er
kjøper forpliktet til å holde selgeren skadesløs i samme omfang som selgerens
ansvar er begrenset etter de tre foregående ledd.
10.2 Fremmer tredjemann krev mot selger eller kjøper om erstatning for skade som
omhandlet under punkt 10.1, skal selger/kjøper straks underrettes om dette.
11.

Fritakelsesgrunner (Force Majeure)

11.1 Følgende omstendigheter skal betraktes som fritakelses-grunner, dersom de
hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende; arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet, når partene ikke kan råde over den, såsom
brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende
omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på
transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkninger i tilførselen av
drivkraft, samt mangler ved leveranser fra underleverandører eller forsinkelse av
slike leveranser som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt.
Omstendigheter som nevnt, som var inntrått før avtalens inngåelse, er bare
fritakelsesgrunn dersom deres virkninger på avtalens oppfyllelse da ikke kunne
forutsees.
11.2 Det påligger den part som ønsker å påberope seg slik omstendighet som
omhandles under punkt 11.1, uten opphold skriftlig å underrette den annen part,
såvel om hindringens inntreden som om dens opphør.
Ved force majeure hos kjøper skal denne dekke de utgifter som selgeren pådrar
seg for å sikre og beskytte materiellet.
11.3 Uansett hva som ellers måtte være bestemt i disse bestemmelser, kan enhver av
partene heve avtalen ved skriftlig meddelelse til den annen part, dersom avtalens
oppfyllelse vil bli hindret mer enn 6-seks-måneder av en begivenhet som nevnt i
punkt 11.1.
12.

Retur av varer

12.1 Retur kan først finne sted når det er skriftlig avtalt.
For at returen skal kunne godkjennes og kreditering gjennomføres må det sammen
med varen følge skriftlige opplysninger om:
- Den saksbehandler returen er avtalt med.
- Det fakturanummer varen er levert under, samt fakturadato.
- Påberopt årsaksforhold.
Kjøper betaler returfrakten og bærer selv risikoen for varen frem til anvist
lagersted.
12.2 Standard lagervarer levert av Reime i kontraktmessig stand tar selger i retur mot
beregning av et returgebyr tilsvarende 20% av varens bruttopris på salgstidspunktet.
12.3 Varer som ikke er lagervare hos Reime, og som er levert i kontraktsmessig stand,
tar Reime bare i retur hvis Reime selv har returrett til sin leverandør, mot
beregning av leverandørens og Reime's returgebyrer.
12.4 Dersom varen er levert i originalemballasje, må varen returneres i samme.
13.

Tvister

13.1 Enhver tvist som måtte oppstå i anledning av avtalen mellom kjøper og selger,
avgjøres for andeleierens vedkommende etter lagets vedtekter, for ikke-andelseiere
etter reglene i lov om rettergangsmåten for tvistmål, kap. 32.
13.2 Voldgiften finner sted på Bryne, og etter reglene i tviste-målslovens kap. 32.
Voldgiftsretten blir da satt med tre medlemmer, hvorav partene oppnevner en
hver, mens den tredje (rettens formann) oppnevnes av de partsoppnevnte i
felleskap.
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