GENERELLE VILKÅR VED SALG AV VARER FRA FUGGER NORGE AS
TIL ANDRE ENN FORBRUKERE
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Vilkårenes status
Kjøperen har gjort seg kjent med og aksepterer vilkårene gjengitt nedenfor som en del av kontrakten mellom partene.
Vilkårene går foran reglene i kjøpsloven og annen fravikelig lovgivning.
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Krav til varens egenskaper m v
Varen skal ha de egenskaper som følger av kontrakten, jf kjøpsloven § 17 (1).
Skal kjøperen bruke varen til et annet formål enn det varen vanligvis brukes til, er det ikke en mangel dersom det viser seg at varen er lite egnet/uegnet til
dette formålet.
Er varen tilvirket etter kjøperens ønsker (spesielle resepter, tilsetninger m v) og har varen korrekt/avtalt sammensetning, er det ingen mangel dersom det
viser seg at varen er uegnet til formålet.
Kjøperen kan ikke påberope som mangel at varen avviker fra produktopplysninger som fremkommer i brosjyrer, annonser og annet markeds-føringsmateriell med mindre det er henvist til dem i avtalen.
Endringer i leveransen. Avbestilling
I tiden før levering kan kjøperen i rimelig utstrekning forlange endringer i leveransen.
Krav om endring må framsettes skriftlig. Kravet må inneholde en nøyaktig beskrivelse av den endring som kreves.
Fugger Norge AS skal uten ugrunnet opphold gi kjøperen underretning om hvilke forandringer i kontraktssummen, leveringstid og andre vilkår som vil
bli følgen av kjøperens endringsordre.
Fugger Norge AS er ikke forpliktet til å etterkomme en endringsordre før partene har inngått skriftlig avtale om de aktuelle forandringer i kontraktssummen, leveringstid og andre vilkår.
Kjøperen har rett til å avbestille hele eller deler av leveransen. Krav om avbestilling må framsettes skriftlig. Avbestiller kjøperen hele eller deler av
leveransen, skal kjøperen betale den avtalte kjøpesummen for det som avbestilles, fratrukket de kostnader Fugger Norge AS sparer/unngår som følge av
avbestillingen. Det regnes som avbestilling dersom kjøperen ved endringsordre reduserer kontraktens omfang med mer enn femten prosent.
Leveringstid og leveringssted m v
Er ikke annet avtalt, skal varen hentes av kjøperen ved Fugger Norge AS utsalgssted/lager på det tidspunkt som følger av kontrakten.
Er det avtalt at selgeren skal sende varen til kjøperen, dekker selgeren transportkostnadene dersom ordreverdien utgjør minst kr 4 000 eks mva og
kjøperen holder til i Sør Norge. Er ordreverdien mindre enn kr 4 000 eks mva, skal kjøperen alltid dekke transportkostnadene. Er ordreverdien mindre enn
kr 1 000 eks mva, skal kjøperen også betale et særskilt ekspedisjonsgebyr på kr 150,-.
Ved salg av radonsperrer og armerte våtromsplater leveres varene FOB Bergen, Incoterms 2000
Den avtalte leveringsdato utskytes dersom levering hindres av forhold utenfor selgerens kontroll. Fristforlengelsen skal svare til det tidstap som
hindringen har medført.
Kjøperen kan utskyte det avtalte leveringstidspunktet etter eget ønske. Kjøperen plikter likevel å dekke merkostnader oppstått som følge av at
leveringstidspunktet utskytes
Fugger Norge AS har ikke plikt til å sørge for skadeforsikring i transportfasen uten at kjøperen uttrykkelig har krevd det.
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Kjøperens undersøkelsesplikt etter levering
Kjøperen plikter å undersøke varen straks den er ankommet bestemmelsesstedet. Undersøkelsen skal omfatte levert kvantum, varens egenskaper, samt
eventuelle synlige skader. Mangler som kjøperen burde oppdaget ved en undersøkelse som nevnt, må påberopes skriftlig innen 48 timer etter at varen
ankom bestemmelsesstedet. Synlige transportskader/synlig manko skal dessuten noteres på fraktbrevet.
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Partenes stilling ved mangler
Har varen en mangel av betydning, kan begge parter kreve at Fugger Norge AS leverer ny mangelfri vare.
Vil levering av ny vare påføre kjøperen vesentlig ulempe, kan kjøperen i stedet heve kjøpet.
Er varen tilvirket etter kjøperens ønsker (spesielle resepter, tilsetninger m v) kan kjøperen heve kjøpet bare dersom mangelen medfører at formålet med
kjøpet forfeiles fullstendig.
Kjøperen kan kreve erstattet økonomisk tap som følge av mangel bare dersom mangelen skyldes at Fugger Norge AS har utvist uaktsomhet (skyld).
Fugger Norge AS erstatningsansvar skal ikke overstige den avtalte kjøpesummen for den mangelfulle varen. Ansvarsbegrensningen i forrige punktum
gjelder likevel ikke dersom Fugger Norge AS selv har utvist grov uaktsomhet (grov kyld).
Kjøperen plikter å reklamere skriftlig til selgeren innen sju (7) dager etter at kjøperen burde ha oppdaget mangelen ved varen.
Kjøperen kan ikke fremme krav mot selgeren på grunn av mangel senere enn 12 måneder etter at varen ble levert.
Reklamasjoner skal være skriftlige, og skal opplyse om:
(1)
Hvilken dag varen ble levert
(2)
Hva mangelen består i og hvordan den er blitt avdekket
(3)
Serienummeret/produksjonsnummeret som er påført varen
Kjøperen skal på forespørsel gi selgeren de opplysninger som trengs for å vurdere om et påberopt forhold utgjør en mangel.
Viser det seg at en reklamasjon er uberettiget, kan selgeren kreve dekket kostnader pådratt som følge av reklamasjonen, herunder reiseutgifter for
personell, utgifter til sakkyndige og utgifter til laboratorietester.
For andre feil ved selgerens kontraktsoppfylling gjelder bestemmelsene i punkt 5.1 til 5.6 tilsvarende så langt de passer.
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Partenes stilling ved forsinkelse
Fugger Norge AS skal uten ugrunnet opphold underrette kjøperen dersom en blir oppmerksom på at det vil inntre en forsinkelse. Fugger Norge AS skal
så vidt mulig samtidig opplyse om når levering kan ventes (antatt leveringsdato).
Kjøperen kan heve kjøpet dersom forsinkelsen medfører vesentlig kontraktsbrudd, jf likevel punkt 7.3.
Er varen tilvirket etter kjøperens ønsker (spesielle resepter, tilsetninger m v), kan kjøperen heve kjøpet bare dersom forsinkelsen medfører at formålet
med kjøpet forfeiles fullstendig.
Kjøperen kan kreve erstattet økonomisk tap som følge av forsinkelse bare dersom forsinkelsen skyldes at Fugger Norge AS har utvist uaktsomhet (skyld).
Fugger Norge AS erstatningsansvar skal ikke overstige den avtalte kjøpesummen for den forsinkede/uteblitte varen. Ansvarsbegrensningen i forrige
setning gjelder likevel ikke dersom Fugger Norge AS selv har utvist grov uaktsomhet (skyld).
Dersom selgeren ikke oppfyller andre kontraktsplikter i rett tid, gjelder bestemmelsene i punkt 7.1 til 7.4 tilsvarende så langt de passer.
Priser, fakturering, toll m v
Dersom Fugger Norge AS kostnader ved kontrakten øker i tiden fra avtaleinngåelsen til levering som følge av endringer i innkjøpspriser, offentlige
avgifter eller valutakurser, har Fugger Norge AS rett til å øke kontraktsprisen tilsvarende.
Faktura følger varen om ikke annet uttrykkelig er avtalt. Eventuell kredittid framgår av fakturateksten, og regnes fra fakturadato.
Til sikkerhet for rett betaling av kjøpesummen med tillegg av rente og omkostninger, har Fugger Norge AS salgspant i varen.
Har kjøperen krav mot Fugger Norge AS som følge av kontraktsbrudd, kan kravet kun benyttes til motregning overfor Fugger Norge AS dersom kravet er
erkjent eller anerkjent ved rettskraftig dom eller annen avgjørelse som har virkning som rettskraftig dom.
Lovvalg og tvisteløsning
Kontraktsforholdet mellom partene er underlagt norsk rett.
Eventuelle tvister som utspringer av kontraktsforholdet mellom partene, skal avgjøres ved ordinær rettergang. Bergen tingrett vedtas som eneste
verneting
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