Generelle salgs- og leveringsbetingelser
Salgs- og leveringsbetingelser for Scandinavian Electric As bygger på Elektroforeningens anbefalte salgs- og leveringsbetingelser
(ASLEM) for elektrisk materiell i Norge.
Betingelsene er gyldige fra 01.01.2013, og gjelder der ikke annet er særskilt avtalt.
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ANVENDELSE
Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder for kjøp og salg av varer mellom virksomheter innen elektrobransjen, og kommer
til anvendelse dersom partene skriftlig, herunder ved henvisning, eller på annen måte har avtalt dem.
Disse salgs- og leveringsbetingelser står tilbake for det som er konkret avtalt mellom partene.
Disse salgs- og leveringsbetingelser anses avtalt også der de er inntatt eller vist til i ordrebekreftelse, pakkseddel eller
lignende, såfremt Kjøper ikke har fremmet innsigelser mot dem uten ugrunnet opphold etter at han mottok
ordrebekreftelsen, pakkseddelen eller lignende.
FORHOLDET TIL KJØPSLOVEN
Kjøpsloven kommer utfyllende til anvendelse med mindre dens bestemmelser klart er fraveket i disse salgs- og
leveringsbetingelser, ordrebekreftelse, pakkseddel eller lignende.
VARENS EGENSKAPER, KVALITET OG KVANTITET
Med mindre annet følger av partenes avtale, herunder disse salgs- og leveringsbetingelser, så skal varen være i samsvar med
kjøpslovens krav på det tidspunkt risikoen for varen går over, jf. kjøpsloven kapittel IV.
Varen skal være egnet til det formål og den bruk som tilsvarende ting er ment brukt til. Kjøper har ansvaret for at varen er
egnet til hans særlige formål eller bruk. Dette gjelder uansett om Selger er gjort kjent med formålet eller ikke.
Varen skal oppfylle de krav som stilles til den i norsk lov, forskrift og normer på avtaletiden. Endringer i lov eller forskrift som
trer i kraft etter at avtale er inngått er Kjøpers risiko og ansvar.
Vareprøver, prototyper og demoprodukter brukes for å illustrere ulike egenskaper ved Selgers varer, og er ikke identisk med
det solgte produkt med mindre dette er angitt av Selger eller følger av forholdene.
Produsentens drifts- og vedlikeholds instruks for varen skal være tilgjengelig for Kjøper.
I den utstrekning Selger utfører endringer eller tilpasninger i varen etter Kjøpers anvisninger, eller for å dekke Kjøpers
bestemte formål eller bruk, så gjøres det for Kjøpers regning og risiko. Selger svarer heller ikke for konstruksjoner som er
beskrevet eller spesifisert av Kjøper.
Varen skal være i overensstemmelse med produktinformasjon som Selger har gitt. Selger svarer for de opplysninger han har
gitt om varens egenskaper og bruk, herunder opplysninger som fremkommer på tingens innpakning, og som kan antas å ha
innvirket på kjøpet. Selger svarer, under samme forutsetning, også for de opplysninger som følger av produsentens drifts- og
vedlikeholds instruks, men bare i den utstrekning Selger har vist til disse eller har gjort de tilgjengelig for Kjøper. For øvrig
svarer ikke Selger for opplysninger som tidligere salgsledd eller andre har gitt om varen.
Selger svarer ikke for kvaliteten av varer eller deler som spesialbestilles for Kjøper og etter hans anvisning.
Selger svarer ikke for forhold oppstått etter at risikoen har gått over på Kjøperen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke forhold
som skyldes slitasje og elde, eller Kjøpers uriktige eller avvikende bruk, uheldige lagringsforhold, mangelfulle eller uriktige
vedlikehold, uriktige montering, eller forandringer eller tilpasninger av varen. Selger svarer heller ikke for skader forårsaket av
at varen er satt i drift i anleggsperioden (byggestrøm). Dessuten svarer Selger ikke for reparasjoner som Kjøper har foretatt
selv eller ved tredjemenn.
LEVERING OG RISIKOENS OVERGANG
Om ikke annet er avtalt, så leveres varen FCA fra Selgers lokaler i henhold til de ved avtalens inngåelse gjeldende INCOTERMS.
Kjøper bærer all risiko og alle kostnader forbundet med å bringe varene til sitt bestemmelsessted.
KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT
Kjøper skal ved levering kontrollere varen mot pakkseddel, som skal følge med, og for øvrig undersøke varen slik god skikk
tilsier.
Dersom varen pga. emballasjens art eller av annen årsak ikke kan undersøkes fullt ut ved levering, skal dette gjøres uten
ugrunnet opphold etter levering.
Varen skal også undersøkes uten innpakning før den monteres av Kjøper.
REKLAMASJON
Kjøper taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke reklamerer straks etter at han oppdaget eller burde ha
oppdaget mangelen.
Reklamasjonen skal være skriftlig og spesifisere mangelens art og omfang på en slik måte at Selgeren kan ta stilling til den.
Selger svarer ikke for mangel Kjøper ikke har reklamert over innen 2 år etter levering av varen.
SELGERS ANSVAR OG RETTIGHETER VED MANGLER HAN SVARER FOR
Foreligger det en mangel ved varen som Selger svarer for, så har Selger rett til å avhjelpe den for egen regning. Selger avgjør
om mangelen skal avhjelpes ved retting eller omlevering.
Gjelder mangelen bare en del av det leverte har Selger rett til å utbedre den mangelfulle del.
Kjøper er ansvarlig for eventuell demontering og montering av varen, eller del av den, hos etterfølgende omsetningsledd, og
skal sende varen/delen til Selger. Selger leverer rettet eller ny vare/del på samme vilkår som varen ble levert.
Dersom Selger ikke benytter seg av sin rette rett, så kan Kjøper kreve retting i samsvar med regelen i kjøpsloven § 34.
Ansvarsbegrensningen i 7.8 gjelder tilsvarende for Selgers ansvar for Kjøpers kostnader til avhjelp.
Mangelfull vare eller del som byttes ut er Selgers eiendom og dersom Selger ber om det skal den stilles til hans disposisjon.
Dersom det ikke foreligger en mangel ved varen, så har Selger rett til kompensasjon for det arbeid og de kostnader
reklamasjonen har påført ham.

Scandinavian Electric forbeholder seg retten til å endre sine salgs- og leveringsbetingelser.
Oppdaterte betingelser et til enhver tid tilgjengelig på www.scel.no.
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Dersom retting eller omlevering ikke kommer på tale eller ikke blir gjennomført innen rimelig tid etter at Kjøperen har klaget
over mangelen, kan Kjøperen kreve prisavslag i samsvar med kjøpsloven § 38. Dersom vilkårene i kjøpsloven er oppfylt, så kan
Kjøper i stedet heve kjøpet.
Kjøper kan kreve erstatning etter kjøpslovens regler, men Selgers ansvar omfatter ikke indirekte tap, jf. kjøpsloven § 67.
Selgers ansvar overfor Kjøper for mangelfull vare er under enhver omstendighet begrenset til den avtalte kjøpesum eks. mva.
Dog slik at Kjøper kan kreve sitt fulle tap erstattet, dersom ledelsen i Selgers virksomhet har påført tapet ved forsett eller grov
uaktsomhet. Hvis mangelen bare gjelder en del av det leverte, reduseres ansvarsbegrensningen til den forholdsmessige del av
den avtalte kjøpesum.
SELGERS ANSVAR VED FORSINKELSE
Det foreligger forsinkelse dersom varen ikke blir levert eller blir levert for sent, og det ikke skyldes Kjøperen eller forhold på
hans side. Det foreligger også forsinkelse dersom Selger har levert et mindre kvantum enn avtalt, og det er klart at Selger ikke
kommer til å levere den resterende del.
Kjøpers hevingsrett, og gjennomføringen av den, følger kjøpslovens regler.
Kjøper kan kreve erstatning etter kjøpslovens regler, men Selgers ansvar omfatter ikke indirekte tap, jf. kjøpsloven § 67.
Ansvaret er videre begrenset til den avtalte kjøpesum eks. mva. Kjøper kan imidlertid kreve sitt fulle tap erstattet dersom
ledelsen i Selgers virksomhet har påført tapet ved forsett eller grov uaktsomhet. Dersom forsinkelsen bare gjelder en del av
det leverte reduseres ansvarsbegrensningen til den forholdsmessige del av den avtalte kjøpesum.
Hindres Selgeren i å oppfylle, skal han innen rimelig tid gi Kjøperen melding om hindringen og dens konsekvenser for
Selgerens oppfyllelsesmuligheter med mindre Kjøperen burde kjenne til hindringen. Dersom Selgeren ikke gir slikt varsel innen
rimelig tid etter at han fikk kjennskap til hindringen, kan kjøperen kreve erstattet tap som kunne vært unngått om han hadde
fått meldingen i tide, dog med de begrensninger som følger av 8.3 over.
BETALING OG SIKKERHET
Dersom ikke annet er avtalt, skal betaling skje i henhold til faktura.
Betaler ikke Kjøperen til rett tid, har Selgeren fra forfallsdag krav på forsinkelsesrente etter den rentesats som gjelder til
enhver tid etter lov om forsinkelsesrente.
Selger kan kreve erstatning i tillegg til forsinkelsesrente etter kjøpslovens regler.
Kjøper plikter å betale den avtalte kjøpesum fullt ut ved forfall til Selger selv om Kjøper har reklamert på varen.
Dersom det er grunn til å anta at Kjøper ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen, så har Selger rett
til å kreve at Kjøper stiller betryggende sikkerhet for oppfyllelsen. Dersom slik sikkerhet ikke stilles, så har Selger rett til å heve
avtalen.
FRITAK (FORCE MAJEURE)
Kjøper kan ikke kreve oppfyllelse av en plikt dersom Selgers oppfyllelse er hindret av et forhold som Selger ikke med
rimelighet kan ventes å overvinne, eller for så vidt vil oppfyllelse medføre så store ulemper eller kostnader for Selger at det
står i vesentlig misforhold til Kjøpers interesse i at Selger oppfyller. Oppfyllelsesplikten suspenderes så lenge en slik situasjon
består.
Kjøper kan ikke heve så lenge oppfyllelsesplikten er suspendert, med mindre oppfyllelsesplikten er suspendert i over 30 dager.
RETUR
All retur skal avtales på forhånd og må godkjennes av Selger før varen returneres
Produkter som ikke er standard kan ikke returneres med mindre det er foreligger en skriftlig avtale om dette.
Ved godkjent avtalt retur av salgbare lagerførte produkter i uåpnet originalemballasjen beregnes et returgebyr på 20% av
produktets nettopris ved kjøpstidspunktet.
EIENDOMSFORBEHOLD
Varen forblir Selgers eiendom inntil det er fullt betalt i den utstrekning slikt eiendomsforbehold er gyldig.
Alle tegninger, modeller og vareprøver sendt til Kjøper er Selgers eiendom.
ANSVAR FOR TINGSKADER FORVOLDT AV VAREN
Selgeren har intet ansvar for skade voldt av varen på fast eiendom eller løsøre og konsekvenser at slik skade dersom skaden
inntrer mens varen er i Kjøpers besittelse. Kjøperen skal holde Selgeren skadesløs i den utstrekning Selgeren pålegges ansvar
overfor tredjemann for slik skade eller tap.
Bestemmelsene i 13.1 gjelder ikke dersom Selgers ledelse har påført skaden ved forsett eller grov uaktsomhet.
Selgers ansvarsbegrensning overfor Kjøper, jf. punkt 7.8 over, gjelder også der varen har forvoldt tingskader.
MEDDELELSER
Meddelelser mellom partene skal angi den person, enhet eller ordrebetegnelse som er angitt for varen i avtale,
ordrebekreftelse eller lignende.
Telefaks og e-post til rett adressat regnes som skriftlig meddelelse. Annen elektronisk kommunikasjon (SMS, Facebook osv.)
regnes ikke som skriftlig meddelelse.
TVISTELØSNING
Tvister mellom partene skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, så kan tvisten fremmes
for de alminnelige domstoler. Partene avtaler Selgers verneting som rett verneting.
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