CAR-BO GARASJEPORTER AS

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
1. Pristilbud: er gyldig i 30 dager. Alle priser er inkl. mva. Prislisten kan endres med en - 1 måneds varsel.
2. Bestillinger: skal sendes pr. e-post. Alle data må være klare og inneholde nødvendig informasjon (bredde, høyde, overhøyde, sideplass, osv).
3. Ordrebekreftelser: Riktige bestillinger vil bli bekreftet snarest mulig. Ordrebekreftelsen skal være sjekket og korrigeres om nødvendig,
innen 24 timer etter mottak. Ordrer, avbestilt senere enn 24 timer etter at ordrebekreftelsen er sendt, vil bli belastet for verdien om varen er
produsert.
4. Leveringsbetingelser/transportkostnader: Varene leveres til vårt lager i Bergen eller Vestby. Videre transport herfra kommer i tillegg, om
ikke annet er avtalt på forhånd.
5. Leverings- og monteringstid: Materialleveranse leveres EXW. Normalt 3-4 ukers leveringstid til vårt lager i Bergen eller Vestby.
Se ordrebekreftelse med leveringstid. Blir leveransen umuliggjort på grunn av kjøpers forhold, er varens salgssum likevel forfalt til betaling.
Varene blir da lagret for kjøpers regning og risiko.
6. Utsettelse av levering og montering: Ønskes leveransen utsatt, må dette informeres om i god tid før varen
Ny montasjetid må avtales. Medfører utsettelsen rentetap og økte omkostninger, er kjøper pliktig til å erstatte disse.

sendes fra fabrikk.

7. Fakturering: Varene faktureres ved levering/montering. Beløpet forfaller til betaling netto kontant ved mottagelse av fakturaen, såfremt
annet ikke er skriftlig avtalt. Hvis selger forlanger det, må kjøper enten stille bankgaranti for riktig betaling eller beløpet forhåndsfaktureres.
Purregebyr Kr 65,- og renter 8,5 % p.a kommer i tillegg om ikke faktura blir betalt innen fristen. I tilfelle forfalte ordrer ikke er betalt innen
fristen, vil ikke nye ordrer iverksettes før innbetalingen er mottatt.
8. Salgspant: Car-Bo Garasjeporter AS har salgspant i alle varer iht. Pantelovens § 3-14 til § 3-22, så langt disse bestemmelsene rekker. Dette
innebærer at Car-Bo Garasjeporter beholder eiendomsretten til de leverte varer inntil kjøpesummen, med tillegg av eventuelle renter og
omkostninger er betalt i sin helhet. Hovedentrepenørens forsikring forutsettes å dekke våre materialer på byggeplass.
9. Reklamasjon: Mottatt vare skal sjekkes umiddelbart, reklamasjon skal skje skriftlig inkl. bilder og med merknader over reklamasjonens art og
omfang. Reklamasjonen må foreligge maks. 3 dager etter mottak. Varer som er transportert med 3 part må kontrolleres ved mottak og sjåfør
må signere fraktbrev for skade umiddelbart. Car-Bo Garasjeporter kan ikke stilles ansvarlig for skader som oppdages mer enn 3 dager etter
mottak. Også i de tilfeller skaden oppdages under montering. Er produktet skadet, skal det ikke monteres før eventuell avtale med
Car-Bo Garasjeporter. Produkter som blir montert med skade er akseptert og vil ikke bli erstattet uten avtale om dette på forhånd.
Car-Bo Garasjeporter er ikke ansvarlig for varer som er feil montert. Mørke farger er ikke anbefalt for porter om de står i direkte sollys, da
faren for plateslipp kan forekomme. Produsent fraskriver seg ansvar for disse portene. Ved produksjonsfeil eller mangler på produktet er produsent/importør ansvarlig for å supplere deler eller produkter uten kostnader så snart det lar seg gjøre. Ingen erstatningskostnader blir betalt
av produsent/importør. Heller ikke kostnader i forbindelse med utskifting av manglende deler hvis dette ikke er avtalt på forhånd. Selgeren har
ikke i noe tilfelle erstatningsplikt utover fakturaverdi.
10.Vedlikehold: Det kreves at sluttbruker setter seg inn i gjeldende FDV og vedlikeholdsveiledning på kjøpte produkter, om disse ikke blir
etterfulgt frafaller hele eller deler av reklamasjonsretten.
11. Forsinket levering: Som fritakelsesgrunn regnes enhver omstendighet utenfor selgerens kontroll, som vanskeliggjør eller forsinker
leveringen, både når slike hindringer er generelle og når de rammer selgeren selv, selgerens leverandør eller transportør. I tilfelle disse forhold
har varig karakter, kan selgeren helt eller delvis heve salget. Hvis forholdene har midlertidig karakter, kan selgeren kreve leveringstiden utsatt,
uten ansvar for eventuelle kostnader som måtte oppstå for kjøper som følge av dette.
12. Garanti: Fra dato montasjen er avsluttet gir Car-Bo Garasjeporter AS 1 års garanti mot feil i montasje eller materiell. Garantien bortfaller
dersom uvedkommende uten vårt samtykke reparerer utstyr levert av oss eller påmonterer ekstra utstyr uten vårt samtykke.
13. Tvister: I tilfelle søksmål, ansees selgers ventetid som vedtatt av begge parter. For øvrig gjelder NS3430 dersom ikke annet fremgår av
ovennevnte.
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