Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående
leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS
FJÆRER.
Alminnelige leveringsbetingelser
Anvendelse
1. Nedenstående alminnelige leveringsbetingelser finner - under forutsetning av
at partene skriftlig eller på annen måte har avtalt dem - anvendelse i det
omfang de ikke fravikes ved skriftlig avtale mellom partene.
Emballasje
2. Selgerens standardemballasje brukes.
Mengde, vekt
3. Forbehold om avvik fra avtalt vekt eller mengde gjelder bare hvis partene har
avtalt dette.
Produktinformasjon
4. Alle opplysninger om vekt, dimensjoner, kapasitet, pris samt tekniske og
andre data som er oppgitt i kataloger, prospekter, sirkulærer, annonser,
bildemateriale, prislister og lign. produktinformasjon er omtrentlige. Slike
opplysninger er kun bindende i den grad avtalen uttrykkelig henviser til dem.
Leveringsklausul
5. Med mindre annet er avtalt, anses leveransen solgt »fra fabrikk« (ex works).
6. Avtalte leveringsklausuler fortolkes i overensstemmelse med de Incoterms
som til enhver tid gjelder (de internasjonale reglene som er utarbeidet av det
Internasjonale Handelskammeret om fortolkning av handelsuttrykk).

Leveringstid
7. Hvis det oppstår forsinkelse i forhold til levering som følge av noen av de
omstendighetene som er nevnt i punkt 18 eller kjøperens forhold, forlenges
leveringstiden i det omfang som det etter omstendighetene anses som rimelig.
Bortsett fra det tilfellet som omhandles av punkt 8, 2. ledd finner denne
bestemmelsen anvendelse uansett om årsaken til forsinkelsen inntreffer før
eller etter utløpet av den avtalte leveringstiden.
8. Hvis selgeren ikke leverer innenfor leveringstiden eller innenfor en forlenget
leveringstid slik det er hjemlet i punkt 7, har kjøperen rett til ved skriftlig
melding til selgeren å kreve levering og å fastsette en endelig, rimelig frist for
slik levering og med dette angi at kjøperen akter å heve avtalen såfremt
levering ikke skjer innenfor denne fristen. Såfremt levering ikke er skjedd
innenfor den fastsatte fristen har kjøperne rett til å heve avtalen ved hjelp av
skriftlig melding til selgeren.
9. Hvis kjøperen hever avtalen i henhold til punkt 8, 2. ledd, har han rett til å
kreve erstatning fra selgeren for de ekstrakostnadene som han er påført i
forbindelse med anskaffelse av tilsvarende leveranse fra annet hold. Ut over
dette har ikke kjøperen rett til noen annen godtgjørelse i anledning av den
overnevnte forsinkelsen fra selgerens side.
Såfremt kjøperen ikke hever avtalen har han – med mindre annet er avtalt ikke rett til noen godtgjørelse i anledning av forsinkelse fra selgerens side.
Betaling
10. Med mindre annet er avtalt, skal betaling foretas 14 dager etter levering og
utsending av faktura.
11. Hvis kjøperen ikke betaler til rett tid har selgeren rett til å beregne
morarente fra forfallsdagen som overstiger den høyeste offisielle diskontoen
som er fastsatt i selgerens land med følgende prosentsatser:

Hvis selgeres land er:
Danmark 2 prosent, Finland 3 prosent, Norge 4 prosent, Sverige 9 prosent
Uansett selgerlandet utgjør morarenten sammenlagt likevel minst 10 prosent.
12. Hvis kjøperen nekter å motta leveransen på den dagen som er avtalt er han
uansett forpliktet til betale som om levering hadde funnet sted i henhold til
avtalen.
Ansvar for mangler
13. Innenfor en periode på 6 måneder regnet fra leveringsdagen forplikter
selgeren seg til å bytte leveranser som er mangelfulle på grunn av feil i
konstruksjon, materiale eller framstilling.
14. Reklamasjon vedrørende mangler skal foretas skriftlig og uten ugrunnet
opphold. Hvis kjøper unnlater dette, mister han retten til ny leveranse i henhold
til punkt 13.
15. Hvis selgeren ikke bytter mangelfulle leveranser innen rimelig frist etter at
kjøperen har reklamert i henhold til punkt 14, har kjøperen rett til å heve
avtalen ved skriftlig melding til selgeren, for så vidt angår den mangelfulle delen
av leveransen. Hvis kjøperen hever avtalen har han rett til å kreve erstatning av
selgeren for de ekstrakostnadene som er påført ham ved anskaffelse av
tilsvarende leveranse fra annet hold.
16. Selgeren har intet ansvar for mangler eller for forringet utbytte av
mangelfull leveranse ut over det som er omtalt i punktene 13 og 15. Selgeren er
dermed ikke erstatningspliktig for driftstap, tapt arbeidsfortjeneste eller annet
indirekte tap. Denne begrensningen i selgerens ansvar gjelder ikke hvis han har
gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.

Ansvar for skader leveransens kan komme til å forårsake (produktansvar)
17. Selgeren er kun ansvarlig for personskade hvis det bevises at skaden skyldes
feil eller forsømmelse begått av selgeren eller andre som han har ansvaret for.
Selgeren er ikke ansvarlig for skade på fast eiendom eller løsøre. Selgeren er
ikke ansvarlig for driftstap, tapt arbeidsfortjeneste eller annet indirekte tap. I
den utstrekning selgeren måtte bli pålagt produktansvar overfor tredje part er
kjøperen forpliktet til å holde selgeren skadesløs i samme omfang som
selgerens ansvar er begrenset etter de tre foregående leddene. Hvis den tredje
parten setter fram krav mot en av partene om erstatningsansvar i henhold til
dette punktet skal denne parten straks underrette den andre om dette.
Selgeren og kjøperen er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved den
domstolen som behandler erstatningskravet som er reist mot en av dem på
grunnlag av en skade som påstås forårsaket av leveransen. Det innbyrdes
forholdet mellom kjøperen og selgeren avgjøres likevel alltid ved voldgift i
henhold til punkt 20. Disse begrensningene i selgerens ansvar gjelder ikke hvis
han har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.
Ansvarsfrihet (force majeure)
18. Følgende omstendigheter medfører ansvarsfrihet når de inntreffer etter at
avtalen er inngått og forhindrer at den kan oppfylles: Arbeidskonflikt og enhver
anden omstendighet som partene ikke er herre over, så som brann, krig,
mobilisering eller uforutsette innkallinger til militærtjeneste av tilsvarende
omfang, rekvirering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør og uroligheter,
mangel på transportmidler, alminnelig vareknapphet, restriksjoner av drivkraft
samt mangler ved eller forsinkelse med leveranser fra underleverandører som
skyldes noen av de forholdene som er nevnt i dette punktet.
19. Den parten som ønsker å påberope seg noen av de forholdene som er
omtalt i punkt 18 må underrette den andre parten skriftlig om hva som er
oppstått og når forholdet er avsluttet. Såfremt en ansvarsfrihetsgrunn ikke

opphører innenfor rimelig tid har enhver av partene rett til å heve avtalen ved
skriftlig melding til den andre parten.
Voldgift
20. Tvister i forhold til avtalen og flytende rettsforhold som måtte oppstå på
grunn av dette kan ikke underkastes prøving i domstolene, men skal endelig
avgjøres ved voldgift i overensstemmelse med loven i selgerens land.

Tillegg til ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER
Emballasje
Alle oppgitte priser i tilbud og andre avtaler gjelder emner ekskl. emballasje. All
emballasje som selgeren leverer debiteres til kostpris og tas ikke retur med
mindre annet avtales.
Verktøy
Hvis selgeren framstiller verktøy eller annet utstyr skal omkostningene for dette
angis separat og debiteres kjøperen. Alt verktøy og annet utstyr er selgerens
eiendom.
Omkostningene til alminnelig vedlikehold av verktøy betales av selgeren. Større
ettersyn/direkte utskifting av deler/komponenter grunnet slitasje betales av
kjøper. Forlangte endringer debiteres kjøper med mindre disse skyldes feil eller
mangler fra selgers side.
Alle forpliktelsene selgeren har vedrørende verktøy og annet utstyr opphører 3 år etter
avsluttet leveranse. Selgeren er forpliktet til å underrette kjøperen før
skroting/destruksjon finner sted.
Betaling for verktøy betales med 50 prosent ved ordre og de resterende 50 prosent ved
godkjenning/sending av utfallsprøver.

Kvantitet
Såfremt intet annet er avtalt forbeholder selgeren seg retten til å over-/underlevere med
maks. 10 prosent.
Hvis levering av emner skal skje suksessivt iflg. leveringsplan, har selgeren rett til å
produsere den avtalte totalmengden ved begynnelsen av leveringsperioden.
Overflatebehandling
Brudd som er oppstått på emner etter elektrolytisk overflatebehandling er for kundens
egen risiko, uansett om overflatebehandlingen etter kundens ønske er utført på oppdrag
av selger.
Leveringstid
Såfremt partene har avtalt at tegninger og/eller utfallsprøver skal godkjennes av kjøper
før levering påbegynnes skal leveringstiden regnes fra den dagen som selgeren har
mottatt skriftlig godkenning fra kjøperen.
Tilbudets gyldighet
Tilbudet gjelder i 30 dager med mindre annet er anført.

