ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR AHLSELL NORGE AS
1.
Innledning
Disse alminnelige innkjøpsbetingelser gjelder mellom Ahlsell Norge AS (Kjøper) og Selger dersom ikke annet er skriftlig avtalt
mellom partene.
Selgers eventuelle standardvilkår gjelder kun dersom dette er skriftlig bekreftet av Kjøper senest på avtaleinngåelsestidspunktet.
Felles salgs- og leveringsbetingelser for VVS- og VA-bransjen (FL-VVS 2001) gjelder i tillegg til disse betingelsene dersom ikke
annet er skriftlig avtalt. For Elektro og Kulde gjelder NL 01 i tillegg til disse betingelsene dersom ikke annet er skriftlig avtalt.
Ved eventuell motstrid har Kjøpers alminnelige innkjøpsbetingelser forrang.
2.
Ordrebekreftelse
Selger skal utstede ordrebekreftelse omgående etter bestilling. Dersom ordrebekreftelsen ikke er mottatt innen 3 dager, står
Kjøper fritt til å annullere bestillingen.
3.
Priser
Prisene er faste, med mindre noe annet er skriftlig avtalt. Nødvendig emballasje, gebyrer, toll og avgifter er inkludert i prisene
med mindre noe annet er skriftlig avtalt.
4.
Pakkseddel
Det skal utstedes én pakkseddel for hver enkelt bestilling. Pakkseddelen sendes med varen. Alle varer skal være tydelig merket i
samsvar med pakkseddel, Kjøpers innkjøpsordrenummer og de anvisninger som er gitt i bestillingen. Dersom flere bestillinger
sendes samlet, skal det følge med separate pakksedler for hver enkelt bestilling.
5.
Sertifikater
Av sertifikater som er nevnt i Kjøpers bestilling skal Selger sende:
- Ett sett med varene.
- Ett sett til den avdeling hos Kjøper hvor innkjøpsordren kom fra.
Sertifikatene er en del av leveransen, og avtalt kredittid løper tidligst fra det tidspunkt leveransen i sin helhet, herunder
sertifikatene, er mottatt.
6.
Inspeksjon
Kjøper og Kjøpers kunde har rett til å inspisere og kontrollere de bestilte varer hos Selger, både under produksjonen og når
varene er ferdig produsert. Selger er forpliktet til å være behjelpelig med slik kontroll, og til å gi varsel i god tid om når kontroll kan
foretas.
Selger skal umiddelbart rette forhold som Kjøper i forbindelse med inspeksjonen krever utbedret. Den foretatte kontroll, og
eventuelle retting, fritar ikke Selger for sitt mangelsansvar.
7.
Levering
Levering skal skje til avtalt tidspunkt.
Levering anses ikke å ha skjedd før varen og alt som naturlig skal følge med, herunder emballasje, sertifikater, tegninger og
annen nødvendig dokumentasjon, er levert. Dellevering eller for tidlig levering krever Kjøpers samtykke i det enkelte tilfelle.
Dersom det er avtalt at Selger skal utføre montering, eller at det i forbindelse med leveringen skal foretas funksjonstester eller
lignende, anses levering først å ha skjedd når montering eller testing er ferdig, og Kjøper har bekreftet at leveransen er akseptert.
Hvis ikke annet avtales, skal leveransen skje fritt levert (Delivered Duty Paid) på det sted som er angitt i bestillingen. Dersom
transportinstruksjoner ikke er angitt i bestillingen, skal instrukser innhentes fra Kjøper før forsendelse. Leveringsbetingelser skal
tolkes i samsvar med den versjon av Incoterms som er gjeldende på avtaletidspunktet.
8.
Kjøpers undersøkelsesplikt
Etter levering skal Kjøper innen rimelig tid undersøke leveransen. Kjøpers undersøkelsesplikt gjelder tilsvarende når Selger har
omlevert eller foretatt utbedring.
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9.
Forsinkelse
Dersom levering ikke skjer rettidig, kan Kjøper velge å fastholde kontrakten og kreve levering.
Kjøper har krav på dagmulkt ved forsinkelse. Dagmulkten skal utgjøre 0,2 % av den totale bestillingssummen pr. kalenderdag
inntil levering skjer, med mindre noe annet avtales skriftlig. Selgers samlede ansvar for dagmulkt er begrenset til 10 % av total
bestillingssum. Kjøper kan ikke kreve dagmulkt i den utstrekning forsinkelsen skyldes forhold hos Kjøper eller noen Kjøper svarer
for.
Kjøper kan heve kontrakten dersom det foreligger forsinkelse. For leveranser som Selger skal tilvirke særskilt for Kjøper etter
kjøpers spesifikasjoner, og som Selger ikke kan disponere på annen måte uten vesentlig tap, er Kjøpers rett til å heve betinget
av at forsinkelsen medfører et vesentlig kontraktsbrudd. Kjøper kan alltid heve når Kjøper har krav på maksimal dagmulkt etter
annet avsnitt.
Dersom forsinkelsen eller tapet skyldes feil eller forsømmelse fra Selgers side, eller fra noen som Selger svarer for, kan Kjøper
velge mellom dagmulkt og erstatning.
10.
Mangler
Det foreligger en mangel dersom varen ikke er i samsvar med avtalen, eller alminnelig bransjestandard og gjeldende norske
lover og forskrifter. Med mindre annet er skriftlig avtalt, svarer Selger for at leveransen oppfyller den funksjon den er bestemt for.
Selger har plikt til å avhjelpe mangler omgående uten kostnad for Kjøper. Dersom Selger unnlater å avhjelpe mangelen
omgående, har Kjøper rett til, selv eller ved andre, å utføre de nødvendige utbedringer for Selgers regning og risiko. Tilsvarende
gjelder dersom det vil medføre vesentlig ulempe for Kjøper å avvente Selgers avhjelp. Selger skal umiddelbart varsles hvis
Kjøper lar andre enn Selger avhjelpe mangelen.
Prisavslag kan kreves dersom leveransen har mangler som ikke fullt ut utbedres etter bestemmelsene ovenfor.
Kjøper kan heve kjøpet dersom leveransen har vesentlige mangler som er av en slik art at de ikke kan utbedres omgående.
Kjøper kan kreve erstattet sitt direkte tap som følge av mangel, med mindre mangelen skyldes hindringer utenfor selgers kontroll
som han ikke med rimelighet kan ventes å unngå eller overvinne følgene av. Dersom mangelen skyldes feil eller forsømmelse fra
Selgers side, eller fra noen som Selger svarer for, kan Kjøper i tillegg kreve erstattet sitt indirekte tap.
11.
Reklamasjon
Kjøper skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at han har oppdaget en mangel. Kjøper taper sin rett til å fremme krav
dersom det ikke er reklamert rettidig.
Selger er ikke ansvarlig for mangler som det reklameres over senere enn 2 år etter levering.
12.
Betalingsvilkår
Faktura sendes når kontraktsmessig levering har funnet sted. Det skal sendes én faktura for hver enkelt bestilling. Hver faktura
skal angi klart hva beløpet gjelder, og være påført innkjøpsordrenummer og eventuelle andre referanser som Kjøper krever.
Betaling skal skje pr. 30 dager fra fakturadato.
Alle fakturaer skal sendes Kjøpers hovedkontor på følgende adresse:
Ahlsell Norge AS
Postboks 184, Forus
4065 Stavanger
Kjøper har rett til å holde tilbake omtvistede beløp inntil endelig avtale eller avgjørelse med hensyn til disse foreligger.
13.
Factoring
Selgers krav mot Kjøper kan ikke overdras eller pantsettes uten at det foreligger et skriftlig samtykke fra Kjøper.
14.
Lovvalg og verneting
Avtaleforholdet reguleres av norsk rett.
Partene vedtar Stavanger tingrett som avtalt verneting for alle tvister som har sitt utspring i avtaleforholdet.
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