Januar 2017
Plastinvent sine betingelser vedrørende salg og levering av varer og tjenester til kunder.
1.

Anvendelsesområde: Disse salgsbetingelsene gjelder
i den utstrekning det ikke er inngått skriftlig avtale om andre
vilkår.

Kjøperens egne generelle eller spesielle kjøpsbetingelser får ikke
anvendelse med mindre Plastinvent skriftlig har godkjent det.

2.

Priser: Det vises til enhver tid gjeldende priser. Ved
pristilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller 30 dager fra
tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Alle priser er
eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter.

Leveranser skjer i hele salgsenheter. Eventuelle avvik fra
standard salgsenhet skal avtales og medføre pristillegg.

3.

Skisser, konstruksjon, tegninger og modeller: Skisser,
tegninger og konstruksjoner som leveres av kunde for
produksjon er kundens eiendom og oppbevares trygt i forhold til
3. part.

Tegninger og produksjonsformer som Plastinvent må lage på
grunnlag av kundens opplysninger er Plastinvent sin eiendom
inntil avtalt beløp er betalt. Former vedlikeholdes og lagres av
Plastinvent og kunde er ansvarlig for forsikring av egne
formverktøy.
Former uten bevegelse lagres ett år. Deretter påbeløper
lagerleie på 2500,- kroner pr. år, dersom ikke annet er avtalt.

4.

Leveringsbetingelser: Er leveringsklausul avtalt, skal

den fortolkes i henhold til avtalens gjeldende regler ved
inngåelse. Er ikke annet avtalt betaler kunden fraktkostnader. 5.
Betalingsbetingelser: Ordinæ
re betalingsbetingelser er netto per. 10 dager fra fakturadato.
Ved for sein betaling påbeløper morarenter med 1% per.
måned. Ved evt. Feil på faktura er det ikke tillatt å holde tilbake
hele beløpet, kun den omtvistede del. Ved purring påbeløper
purregebyr jfr Inkassoloven.
6.
Salgspant: Plastinvent skal ha salgspant i de leverte
varer til sikkerhet for hele kjøpesummen med tillegg av
eventuelle renter og omkostninger, jf panteloven jfr
panteloven§§3-14 til 3-22.
7.
Reklamasjoner: Kjøperen skal gi skriftlig melding til
Plastinvent om feil eller mangler ved de leverte varer uten
ugrunnet opphold og senest innen 5 arbeidsdager etter at feilen
eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget (gjelder
også ved transportskader).

Nye tanker kan inneholde spor av plastspon. De
blir reingjort, men ikke vasket inni. Derfor
anbefaler vi å kontrollere tanken før bruk.

Dersom kjøperen ikke skriftlig reklamerer over feil/mangler
innen nevnte frist, mister kjøperen retten til å fremsette ethvert
krav basert på slike feil/mangler. Hvis reklamasjonen medfører
retur av varen dekker Plastinvent returfrakt kun når Plastinvent
sin transport er benyttet eller annet er avtalt med Plastinvent.
Det samme gjelder dersom kjøper ikke gir skriftlig melding om
feilen/mangelen innen maksimal frist på 2 år fra leveringspunkt.
8.
Ansvar for feil/mangler: Feil eller mangler som
forelå på leveringstidspunktet og som kjøper reklamerer over
innen frister som er avgitt i punkt 7, er Plastinvent forpliktet til
å avhjelpe. Plastinvent avgjør om avhjelp skal skje i form av
utbedring eller omlevering.
Dersom kjøperen har reklamert over feil/mangler og det viser
seg ikke å foreligge noen feil/mangler som Plastinvent svarer
for, har Plastinvent rett til kompensasjon fra kjøperen for det
arbeid og kostnader reklamasjonen har påført Plastinvent.
Plastinvent har ingen ansvar for feil og mangler utover plikten til
å avhjelpe i medhold av første avsnitt ovenfor.
Plastinvent er således under ingen omstendigheter ansvarlig for
tap av feil/mangler måtte forsake, herunder driftstap, tapt
fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.
9.
Force Majeure: Hvis det inntrer forhold utenfor
Plastinvent sin kontroll som hindrer eller i urimelig grad
vanskeliggjør Plastinvent sin oppfyllelse av forpliktelser, er
Plastinvent uten ansvar for følgende derav.
Er leveringshindringen varig, kan hver av partene i slike tilfeller
heve avtalen for så vidt gjelder den/ de berørte leveranse(r). Er
leveringshindringen av midlertidig varighet, kan leveringstiden
kreves utsatt.
Så fremt en part ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt
nevnte omstendigheter, må vedkommende uten ugrunnet
opphold skriftlig underrette den annen part.
10.
Garanti: Plastinvent sin generelle garanti er 2 år fra
leveringsdato, og gjelder for materiell og produksjonstekniske
feil eller mangler.
11.
Tvister. Lovvalg: Oppstår tvist mellom partene,
avgjøres denne ved voldgift etter norsk prosessuell og materiell
rett ved Bergen verneting.
Plastinvent AS tar forbehold om trykkfeil i denne teksten, og
vesentlige endringer i kontraktsforhold som kan påvirke kvalitet.

Fortøyningsbøyer: Vi anbefaler alltid sette et tau i
sikkerhetstav fra øvre til nedre del når den er i
bruk.

