
Salgsbetingelser Verktøypartner AS 

• Anvendelse 

Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle salg fra Verktøypartner AS, såfremt ikke annet er særskilt 
skriftlig avtalt partene imellom. 

• Kunder 

Verktøypartner AS selger kun til bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret. Verktøypartner AS 
forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig. 

• Produktinformasjon 

Alle oppgaver og data som finnes i Verktøypartners produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli 
endret/justert uten særskilt skriftlig varsel. Bedrifter vil ved ordrebekreftelse bli underrettet om de forandringer 
som eventuelt har funnet sted. 

• Priser 

Varer innkjøpt i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Dersom prisen endres +/- 2 % fra ordredato eventuelt 
ordrebekreftelse, forbeholder Verktøypartner AS seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende. Alle priser er 
oppgitt eks. mva, miljøgebyrer og ex-works Verktøypartners lager. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet 
frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Dersom kunden mener at fakturert pris avviker fra 
det opplyste ved ordredato, må dette meldes til Verktøypartner AS innen 8-åtte virkedager regnet fra levering. 

• Levering/Risikoovergang 

Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på Verktøypartners lager, effektueres omgående. Dersom produktet 
ikke er på lager, vil leveringstiden variere mellom de ulike produktgruppene. Hvis ikke annet er særskilt skriftlig 
avtalt, går risikoen for skade over på kunden når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering. 

• Salgspant - Eiendomsrett 

Verktøypartner AS forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-
14 flg. Produkt overlevert kunden til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med Verktøypartners eiendomsrett 
av kunden og holdes adskilt fra kundens varelager. 

• Mangler 

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke 
skyldes kunden eller forhold på hans side, har Verktøypartner AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette 
mangelen eller foreta omlevering. Når Verktøypartner AS foretar retting eller omlevering, kan ikke kunden gjøre 
ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra 
levering. 

 

 

http://www.lovdata.no/all/hl-19800208-002.html#3-14
http://www.lovdata.no/all/hl-19800208-002.html#3-14

	 Anvendelse
	 Kunder
	 Produktinformasjon
	 Priser
	 Levering/Risikoovergang
	 Salgspant - Eiendomsrett
	 Mangler
	 Reklamasjon/ garantivilkår
	 Erstatningsansvar
	 Produktansvar
	 Force Majeure
	 Tvister



