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SALGSBETINGELSER 

H. M. Albretsen Verktøysikring AS 
 

1. Innledning / Generelt 

Disse salgsbetingelser gjelder for alle leveranser fra selger til kjøper (kunde), med mindre annet er skriftlig 

avtalt. Der ikke annet særskilt er bestemt i disse salgsbetingelser, gjelder gjeldende norsk kjøpslov (lov om 

kjøp av 13 mai 1988)                                                    

 

2. Priser 

Alle priser i vår prisliste er å forstå eksklusiv m.v.a. og levert vårt lager. 

Ethvert tilbud er såfremt intet annet er skriftlig avtalt, gyldig i 1 mnd. 

   
3. Salgspant 

Vi forbeholder oss salgspant i alle varer inntil kjøpesummen med renter og omkostninger fult ut er betalt. Vi 

forbeholder oss også retten til å ta tilbake varene hvis kunden misligholder sin betalingsplikt etter avtalte 

betingelser. 

 
4. Levering 

Forsendelse skjer for kjøpers regning og risiko. Leveringstiden som oppgis, er dog under enhver omstendighet 

tilnærmelsesvis og uforbindtlig. Forsinket levering gir ikke kjøper rett til å heve kjøpet eller kreve noen form for 

godtgjørelse eller skadeerstatning av selger. 

Bestillings og spesialvarer kan ikke avbestilles/returneres. 

 
5. Mottakers ansvar 

Mottaker plikter å kontrollere varene for synlige feil eller mangler før det tas i bruk og tilbakemelde til H. M. 

Albretsen Verktøysikring AS om eventuelle feil eller mangler. Defekte eller mangelfulle varer skal ikke tas i 

bruk. Det er også et krav at bruker setter seg inn i produktets  begrensninger og virkemåte som beskrives i 

vedlagt dokumentasjon og  på vår nettside www.verktoysikring.no. 

 
6a. Reklamasjoner 

Reklamasjoner må skje senest innen 8 dager etter mottatt vare med angivelse av reklamasjonens årsak og art. 

Enhver reklamasjon skal være skriftlig.  Varer som sendes for service eller reparasjon, skal ha vedlagt 

følgeseddel med beskrivelse av eventuelle feil. Hvis en vare repareres uten selgers viten eller samtykke, hefter 

ikke selger for de oppståtte omkostninger og må videre betrakte seg som løst fra enhver garantiforpliktelse. 

   

 6b. Reklamasjon ved transportskade.    

 Kjøper skal gjøre anmerkning på fraktbrev overfor transportør hvor det påvises skade ved varemottak. 

Reklamasjon må skje straks, og senest innen 8 dager. Erstatningsansvaret er i alle tilfelle begrenset til varens 

fakturaverdi. 

  

 
7. Retur 

Utgåtte og ikke lagerførte varer krediteres ikke, og tas ikke i retur. Returvarer for kreditering forutsetter å være 

ubeskadiget. Husk å vedlegge fakturakopi, pakkseddel eller returseddel. Retur av varer må skje innen 

maksimalt 3 måneder fra fakturadato. Returseddel se www.verktoysikring.no for utskrift. Retur på grunn av feil 

fra selger krediteres fult ut. Uberettigede returer av varer skal forhåndsgodkjennes av selger, og betinger at 

kjøper dekker 25 % av vareverdien og returfrakten. Varer som returneres uten å være godkjent gjennom våre 

rutiner, krediteres ikke.    
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8. Betalingsbetingelser 

Betalingsbetingelser etter avtale. Ved for sen betaling belastes 10% rente samt purregebyr, minimum kr. 54,- 

 

9. Emballasje 

Standard emballasje anføres ikke. Finerkasser og pall karmer faktureres til selvkost dersom ikke annet er 

avtalt. 

 

10. Garanti – Ansvar - Reklamasjon 

  

Selgers erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til varens fakturaverdi. Selger har intet ansvar for skade 

eller tap som er en følge av varens videreanvendelse. Selger svarer ikke for driftstap, avansetap eller annet 

indirekte tap. Garantien dekker material og produksjonsfeil, ikke feil som kan oppstå på grunn av normal slitasje, 

feilbruk, overbelastning og lignende. Dersom garanti kreves må fakturakopi medfølge. 

 

 Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid 

etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det 

gjelder. 

 

 Reklamerer kjøperen ikke innen to år etter den dag da han overtok tingen, kan han ikke 

senere gjøre mangelen gjeldende. Enhver reklamasjon skal være skriftlig og beskrive mangelens art og 

omfang. 

 

11. Force majeure 

Følgende omstendigheter fritar selger for ansvar, dersom det medfører at avtalen ikke kan oppfylles, og at dette 

ikke kunne forutses når avtalen ble inngått. Arbeidskonflikter og andre omstendigheter som partene ikke rår over 

så som konkurser, brann, krig, mobilisering, eller uforutsette militærinnkallelser av tilsvarende omfang, 

rekvirering, beslag, valutarestriksjoner, opprør, knapphet på transportmidler, allmenn vareknapphet. Samme 

gjelder også i forhold til underleverandører. 

 

12. Kjøp 

Ved kjøp aksepterer kjøper overfor beskrevne salgsbetingelser, unntak må avtales og bekreftes 

skriftlig av selger. 

Det tas forbehold om pris og tekniske forandringer uten forutgående varsel, samt eventuelle trykkfeil. 

 

 13. Verneting 

 Enhver tvist som måtte oppstå, skal avgjøres i henhold til norsk lov og ved selgers verneting, med mindre 

partene avtaler annet verneting. 
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