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Allmänna försäljnings- och leveransvillkor
1) Giltighet
a) Dessa villkor gäller för alla leveranser från
NordCon AS om inte annat skrifligt avtal mellan
parterna finns. Övvriga villkor måste vara skrifliga
och godkända av NordCon AS.
2) Offert och order
a) Produkterna är i standardutförande om inget
annat är skriftligen avtalat och specificerat.
b) Angivna priser, specifikationer och tekniska
data i ritningar, broschyrer och datablad är endast
vägledande, och är därmed inte bindande om inte
annat skriftligen avtalats och specificerats.
c) Order är inte giltiga förrän auktoriserad person
hos köparen har undertecknat och returnerat.
med nödvändiga bilagor. Skriftligt skrivande
uppfylls också med bekräftande e-post.
d) Inköp sker i utländsk valuta och vid förändring
på +/- 2% har Nordcon en plikt och rätt att justera
priset för den del av försäljningsordern som
påverkas av valuta. Beräkningspris och valuta
anges i order och offert, och tiden för reglering är
importdatumet.
e) Offerten är inte bindande utöver vad som
tydligt anges i skriftlig form.
3) Leveranstid och leverans
a) De angivna leveranstiderna är vägledande och
får inte innebära skäl för kontraktsbrott i form av
upphävande och / eller ersättning, om inte annat
anges och skriftligen överenskommits.
b) Leveranstid utgår från orderdatum men
kommer att gälla från det datum köparen godkänt,
undertecknat och returnerat kontrakt/
orderbekräftelse med nödvändiga bilagor.
c) Varaor som inte är avhämtade inom rimlig tid
kan komma att skickas på kundens bekostnad
och risk.
4) Leverans/Risk
a) Vid leverans gäller FCA (incoterms 2012 om
avtalad plats/ lager.
b) Vid direktleverans gäller CPT (incoterms 2010)
till angivna adressen i orderberäftelsen.
Avlastning sker på kundens risk och kostnad.
c) Andra villkor måste anges tydligt i
orderbekräftelsen/kontraktet..
5) FORCE MAJEURE
a) Situationer som uppstår utanför NordCon AS
sin kontroll, och som förhindrar eller omöjliggör
leverans i tid, är ingen anledning till anspråk på
upphävande, ersättning eller annat kontraktsbrott
av köparen. Exempel på arbetskonflikter, brist på
råmaterial, brand, krig och katastrofer, uppror,
epidemier, pandemier eller liknande.
b) Köparen ska under sådana omständigheter
informeras i tid.
6) BETALNING OCH BETALINGSVILLKOR
a) Fakturadatum plus 15 dagar är
standardbetalningsvillkoren om inte annat avtalats
skriftligen
b) Vid sen betalning är köparen skyldig att betala
ränta på efterskott i enlighet med lagen om
fördröjningsränta (forsinkelsesrenteloven, LOV1976-12-17-100).
c) Finansiering av inköp via tredje part kräver att
köparen avslöjar detta vid beställning. Arrangerar
köparen detta själv, är han skyldig att skaffa
åtaganden från finansinstitut innan ordern

genomförs. Om köparen underlåter sig att
informera om detta kan avtalsbrott åberopas.
d) Fakturering sker fortlöpande efter det att
produkten står till köparens förfogande/ eller
rapporterats klar.
e) Ägandet av en produkt eller tjänst är
reserverad för NordCon AS tills köpesumman
med tillägg av ränta och kostnader är fullt betald.
Vid utebliven betalning har NordCon AS rätt att
återkalla leveranser i samband med avtalet om
försäljningsgaranti i de levererade produkterna /
varorna, se lagen (Lov om pant; LOV-1980-02-0802) §3-14, jfr §3-22.
f) NordCon AS kan kräva att köparen
tillhandahåller extra säkerthet för betalning i tid.
Förskottsbetalning ersätter krav på extra
säkerhet.
7) REKLAMATION
a) Anmälan om klagomålet görs skriftligen så
snart defekten/bristen har upptäckts och
dokumenterats med bilder eller annan relevant
information.
b) Rätten till reklamera undantas kunden om inte
han utnyttjar sin rätt att rekamera i tid.
c) Ett fel/brist i köprättslig mening måste baseras
på tydliga avvikelser från vad som är normal
standard för denna typ av produkt, eller som ej
överenstämmer med vad som skriftligen är avtalat
d) När fel/brist är accepterad av NordCon AS kan
NordCon välja att korrigera felet, föreslä
kompensation eller byta ut. .
e) Förbättringar som inte är överenskomna eller
godkänts av NordCon AS sker på köparens egen
risk och bekostnad. Dessutom förhindrar detta
rätten att senare få reparation, ersättning eller
kompensation.
f) Omfattningen av reklamtionen, är oavsett fall,
begränsad till fakturans maximala värde.
g) NordCon AS är inte eller kan inte hållas
ansvarig för skadestånd vid användning, skada
eller former av indirekt skada eller förlust som
orsakas vid användning.
h) Indirekta förluster/ utgifter såsom transport,
inhyrning av utbytesutrustning, tömning av
behållare etc. omfattas inte av ett godkänt
klagomål.
8) ØVRIGE RETTIGHETER
a) Ritningar och dokumentation utarbetad i
samband med erbjudanden / order / avtal ska
betraktas som NordCon ASs egendom.
Produktionsritningar, dokumentation eller
utrustning utlämnas inte för användning till
köparen eller tredje part.
b) När teckningar och / eller utrustning
överlämnas från köparen för produktion till
NordCon AS, måste detta garantera att
tredjepartspatent eller rättigheter inte bryts. Om
sådana förhållanden inträffar är emellertid
köparen skyldig till tredje part.
9) TVISTER
(a) Eventuella tvist som härrör från detta avtal
skall lösas genom samtal inom 30 dagar från det
att någon av parterna begär det. Parterna antar
Gjøvik tingsrätt som plats.

