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Salgs- Leverings- og Monteringsbetingelser

Generelt

Levering og montering skjer i henhold til Norsk Standard NS 3433 og kjøpsloven (lov av 13.mai 1988 nr 27), med de unntak 
som følger nedenfor. Særskilt avtalte betingelser i avtale mellom Corinor AS og kjøper, eller som fremgår av ordrebekreftelse, 
går foran disse salgs- og leveringsbetingelsene.

Selgers tilbud

Selgers tilbud er bindene i 60 dager fra tilbudets dato. Alle priser er oppgitt eksklusiv mva og andre offentlige avgifter. Prisene 
er basert på tilbudsdagens priser og reguleres ihht. SSB`s byggekostindeks på leveringstidspunktet.

Endring av bestilling

Av produksjonstekniske årsaker må endringer av bestillinger være leverandør i hende senest 15 arbeidsdager før levering. 
Endring av farge, tresort og type kum må være oss i hende senest 5 arbeidsdager etter at ordrebekreftelse er mottatt, men like-
vel senest 15 dager før levering. Endringer av byggetekniske løsninger som påvirker monteringstiden, må varsles omgående 
etter mottatt bekreftelse av leveringsdato. Endringer skal skje skriftlig per telefaks, vanlig post eller e-post.
Foretas endringer etter disse tidspunkt plikter kjøper å betale alle omkostninger som følge av endringen.

Betalingsbetingelser

Netto pr.14 dager ved godkjent kredittvurdering. Corinor 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 
Corinor rett til å utstede faktura løpende for leverte varer. Etter forfall beregnes morarente i henhold til gjeldene lov om renter 
ved forsinket betaling. Ved mislighold av betalingsfrister forfaller hele kundekontoen til betaling umiddelbart.

Levering/risikoens overgang 

Fraktpriser oppgis levert byggeplass på egnet losseplass for lastebil. Kjøper plikter å sørge for kjørbar vei for lastebil frem 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.

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, gjerne direkte på fraktbrev. Dersom slik avviksmel-
ding ikke er gitt, mister kjøper rett til å reklamere på manglede enheter eller transportskader.

Montering 
Kjøper plikter å sørge for kjørbar vei for lastebil fram til bygget og tilstrekkelige hjelpemidler til innheising av varene der dette 
er nødvendig. Kjøper plikter å sørge for at monteringen kan finne sted i ryddige og tørre lokaler/leiligheter. Prisene er basert 
på at det er lagt til rette for kontinuerlig fremdrift og at nødvendige festepunkter finnes i veggene, der hvor dette er nødvendig. 
Kostnader som følge av brudd på disse bestemmelsene kan leverandøren kreve erstattet av kunden.

Overtakelsesforretning – reklamasjon

Det forutsettes overtakelsesforretning umiddelbart etter montering. Ved større prosjekt kan leverandør kreve overtakelsesfo-
retning etter hver naturlig avsluttede delleveranse, f.eks etter hver leilighet. Reklamasjon på synlige skader på produktene og 
arbeidets utførelse, må fremkomme på overtakelsesforretningen. Dersom slik reklamasjon ikke er gitt taper kjøper retten til 
senere reklamasjon for disse forhold.

Leveringsforskyving fra kjøper

Dersom leveringen utsettes etter ønske fra kjøper, har leverandør rett til å sende faktura for varene på opprinnelig avtalt leve-
ringstidspunkt. Risikoen for varene går samtidig over på kjøper. Kjøper plikter å betale rimelig lagerleie for den perioden varene 
står hos leverandøren utover leveringstid. Ekstra kostnader som følge av utsatt montering kan leverandøren kreve erstattet fra 
kjøper.

Forsinkelse

Leverandøren plikter å informere kjøper straks om forsinkelse. Samlet dagmult og/eller erstatningsansvar for forsinkelser skal 
ikke overstige 10% av kontraktsummen. Ved vesentlig forsinkelse, og som leverandøren er ansvarlig for, kan kjøper dog heve 
avtalen.

Mangler

Dersom den leverte varen har mangel, har leverandøren etter eget valg rett til å foreta retting eller omlevering. Erstatning kan 
kun kreves dersom leverandøren ikke har foretatt retting/omlevering innen rimelig tid og kjøper kan dokumentere at forholdet 
har påført ham tap. Leverandøren er uansett ikke ansvarlig for kjøpers indirekte tap, herunder tap som følge av driftstap eller 
avansetap.

Tvistløsning

Tvister som følge av leveransen skal søkes avgjort ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen 30 dager, skal 
tvisten løses ved de alminnelige domstoler.


