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Generelt
Leveranser fra Vikeså Glassindustri A/S skjer i henhold til Norsk Standard NS 3409 og kjøpsloven
(lov av 13. mai 1988 nr. 27), med de unntak som følger nedenfor. I den grad leveransen skal anses
som enterprise skal NS 3430 legges til grunn mellom partene.
VGI fraskriver seg et hvert prosjekteringsansvar og beregningsgrunnlag med mindre detter er
skriftlig avtalt på forhånd skal utføres av VGI.
Selgers tilbud
Selgers tilbud er bindende i 60 dager fra tilbudets dato. Alle priser er oppgitt eks mva. og andre
offentlige avgifter. Prisene er basert på tilbudsdagens priser og reguleres ihht SSB’s bygge
kostnads indeks på leveringstidspunktet.
Ordrebekreftelse
Snarest mulig etter at bestilling er registrert hos VGI utsendes ordrebekreftelse. Kjøper plikter å gå
gjennom ordrebekreftelse og eventuelt reklamere/gi tilbakemelding om eventuelle feil på denne
snarest mulig uten ugrunnet opphold.
Endring av bestilling
Av produksjonstekniske årsaker må endringer av bestillinger være selger i hende senest 5
arbeidsdager før levering. For prosjekter 10 arbeidsdager før avtalt levering.
Endringer skal skje skriftlig. Foretas endring etter dette tidspunkt plikter kjøper å betale alle
omkostninger som følge av endringen.
Betalingsbetingelser
Netto pr 30 dager. Selger forbeholder seg retten til på ethvert tidspunkt å kreve dette endret til
kontant før levering, evt. at kunden stiller tilfredsstillende sikkerhet før levering. Dersom levering
av en ordre deles opp, har selger rett til å utstede faktura løpende for leverte varer. Etter forfall
beregnes morarente i henhold til gjeldende lov om renter ved forsinket betaling. Selger har
salgspant i de leverte varer til de er betalt.
Levering/risikoens overgang
Prisene gjelder levert på byggeplass på egnet losseplass for lastebil. Kjøper må sørge for kjørbar
vei for lastebil fram til avtalt losseplass, samt snuplass. Levering anses skjedd når varene er losset
av bilen og risikoen går samtidig over på kjøper. Lagring av varene på byggeplass, transport fra
losseplass og inn i bygget, internt på byggeplassen eller lignende, utføres og skjer for kjøpers
ansvar og risiko. Forsinket levering som skyldes kjøper utsetter ikke betalingsplikt.

Kontroll av varen/reklamasjon
Kjøper plikter å kontrollere varene nøye ved mottakelsen, herunder at antall, størrelse og type
stemmer. Kjøper plikter likeledes å kontrollere synlige skader. Avviksmelding skal straks gis
skriftlig til sjåfør og sende inn bilder innen 24 timer. Dersom slik avviksmelding ikke er gitt, mister
kjøper rett til å reklamere på manglende enheter eller transportskader samt øvrige synlige skader.
Det forventes at følgende kontrolleres ved mottak:
Mengde
Rett vare, jf. pakkseddel, samt merkelapp på glass
Knust glass så langt dette er registrerbart uten at pallen pakkes opp. Første og siste glass
anses alltid som inspisertbart.
Før glass monteres (i vegg og/eller benyttes i videre produksjon) skal inspeksjon alltid foretas.
Eventuell reklamasjon skal sendes uten ugrunnet opphold og snarest til leverandør.
Reklamasjonsretten relatert til synlige mangler tapes etter at glasset montert i vegg og/eller
benyttet i videre produksjon.
Leveringsforskyvning fra kjøper
Dersom leveringen utsettes etter ønske/krav fra kjøper, har selger rett til å sende faktura for varene
på opprinnelig avtalt leveringstidspunkt. Risikoen for varene går samtidig over på kjøper. Kjøper
plikter å betale rimelig lagerleie for den perioden varene står hos selger utover opprinnelig avtalt
leveringstid.
Forsinkelse
Selger plikter å informere kjøper straks om forsinkelse. Samlet dagmulkt og/eller erstatningsansvar
for forsinkelser skal ikke overstige 10% av kontraktssummen. Beregning skjer etter NS sitt system.
Beregningsgrunnlag er resterende kontraktsum. Dette innebærer at verken direkte eller indirekte
tap dekkes ved forsinkelse. Ved vesentlig forsinkelse, og som selgeren er ansvarlig for, kan kjøper
dog heve avtalen.
Forsinkelse på grunn av råvaremangel, utforutsett maskinstans eller andre uforutsette hendelser
medfører ikke erstatningsplikt for VGI.
Mangler
Dersom den leverte varen har mangel, har selgeren etter eget valg rett til å foreta retting eller
omlevering. Kostnader forbundet med omlevering er begrenset til varens verdi. Direkte og
indirekte tap erstattes kun ved uaktsomhet/forsett og da med inntil varens verdi pluss 20 % totalt.
Driftstap eller avansetap erstattes ikke uansett.
Garanti for dugg mellom glassene
Dersom det forekommer dugg mellom glassene på isolerglass, er det fordi forseglingen rundt er
utett. Dersom dette oppstår i garantiperioden, de 2 første årene, vil produsent/leverandør:
Levere ny rute samt også kostnadene relatert til direkte arbeid for utskifting
Ikke dekke kostnader relatert til stillas og/eller andre hjelpemiddel, for eksempel kran og
annet løfteredskap.
Ikke dekke kostnader relatert til andre arbeider som kreves for å kunne utføre utskiftingen,
for eksempel demontering og remontering av tilstøtende bygningselementer o.a.
Ikke dekke kostnader relatert til eventuelle etterarbeider, snekker, murer, malingsarbeidet
etc., eller andre følgekostnader.
I garantiperioden fra 2 til 5 år leveres kun ny rute/nytt glass.
Salgspant
Selger har eiendomsretten til de solgte varene inntil kjøpesummen i sin helhet er betalt

Tvisteløsning
Tvister til en samlet verdi av kr 250.000 eller mindre avgjøres ved at partene engasjerer hver sin
oppmann som med hjelp av en tredjemann, som disse to utpeker, avgjør tvisten med bindene
virkning for begge parter. Partene bærer uansett utfall egen omkostning og deler på utgiftene til
tredjemann. Saken avgjøres innen 3 mnd. etter maks 3 skriftlige innlegg fra hver av partene.
Tvister under kr 100.000,- avgjøres av oppmann som oppnevnes i fellesskap og betales med lik
part av hver av partene uansett utfall.
For øvrig skal tvister avgjøres ved ordinære domstoler med verneting på selger/oppdragstakers
kontorsted
Stativer
Vi leverer glass på stål stativer og skal ha tilbakemelding på at de er klar for henting innen 21
dager etter levering. Hvis dette ikke skjer så vil det komme døgn leie på 150,-+mva. pr. døgn.
CE-merking og ytelseserklæring
Henviser til vår hjemmeside www.vgi.no

