
• Reklamasjon/ garantivilkår 

Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Alle produkter 
i vårt sortiment er garantert mot fabrikasjonsfeil. Hvis det mot formodning skulle oppstå en feil, ta kontakt med 
reklamasjonsansvarlig på ab@verktoypartner.no . Etter avtale skal det defekte produktet sammen med en 
reklamasjonsrapport, sendes inn til Verktøypartner as for vurdering. Innsendelsen skjer for kjøpers regning og 
risiko. Ved godkjennelse av reklamasjonen dekker vi fraktkostnaden. Vi gjør oppmerksom på at skader påført av 
ytre omstendigheter, feil anvendelse eller følgeskader ikke er omfattet av garantien. Reklamasjon vedr. mangler 
ved levering må skje snarest og senest innen 8 dager etter varens mottagelse. Mottagelsen av våre produkter er en 
bekreftelse på ovennevnte betingelser. 

Eventuell garanti til kunden og dennes kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. 
Verktøypartner AS gir ikke kunden eller dennes kunder egen garanti på produktene. 

• Returvilkår  

Varer tas bare i retur etter forutgående avtale med Verktøypartner AS. Ved retur av riktig leverte varer belaster vi 
10% returgebyr og fraktkostnader (min. 300kr). Varer som er bearbeidet, er utgått fra vårt sortiment, har 
mangelfull emballasje etc. samt varer kjøpt på kampanjer og til spesialpriser tas ikke i retur. 
Husk å sende fraktbrev og reklamasjonsrapport samt merk varene med avsender og mottaker. Verktøypartner AS 
skal, uten unntak, kontaktes vedrørende transport. Dersom kjøper sender varer i retur uten avtale, er kjøper 
ansvarlig for frakten. Dersom Verkøypartner AS har mulighet til å låne ut utstyr tilsvarende det som er sendt inn for 
reklamasjonsvurdering, er det kunden som må betale for frakt knyttet til slikt utlån. 

• Erstatningsansvar 

Verktøypartner AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull 
eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Verktøypartner AS forsettlig eller grovt 
uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det 
mangelfulle/forsinkede produkt. 

• Produktansvar 

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller 
allmennhet med rimelighet kunne vente, er Verktøypartner AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar 
følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke - jfr. pkt. 8. 

• Force Majeure 

Er Verktøyparnter AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. om ”Mangler” foran, 
eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos Verktøypartner AS eller 
enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, 
brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige 
restriksjoner såvel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig 
vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra 
underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er 
Verktøypartner AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kredittere den mangelfulle varens 
kjøpesum. 

• Tvister 

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av avtalen skal tvisten søkes løst ved 
forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning 
etter tvistemålsloven kap. 32 - voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i 
fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann.  
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