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GENERELLE KJØPSBETINGELSER  
 
1. GENERELT  
Disse betingelser er gyldige for alle leveranser til ELCOR (kjøper), med mindre annet er skriftlig avtalt i forbindelse med kontrakt. De generelle kjøpsvilkår rangeres foran 
andre avtaler og dokumenter som tidligere er gitt i forbindelse med avtalen og tidligere avtaler, inkludert leverandørens generelle salgsvilkår, dersom slike er utarbeidet.  
Disse betingelser kan bare endres dersom partene i felleskap skriftlig avtaler dette.  
2. LEVERINGSOMFANG  
Leveringsomfanget er fastlagt på ELCOR's bestilling.  
3. PRISER  
Alle priser er oppgitt i angitt valuta ekskl. merverdiavgift, skatt og øvrige avgifter med mer. Alle priser baserer seg på de import-, skatte- og avgiftsregler som er gyldige på 
kontraktsdatoen. Kunden er ansvarlig for transportkostnader, forsikring, toll og andre avgifter som beskrevet under vilkårene FCA (INCOTERMS 2010). Pris inneholder alle 
kostnader, det vil si emballasje, frakt o.l. er inkludert i prisen om ikke annet er avtalt. Ekspedisjon- eller fakturagebyr godtas ikke.  
4. BETALING  
Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser netto pr 45 dager fra komplett levering. Faktura skal være merket med bestillingsnummer, og annen relevant referanse.  
5. LEVERINGSTID  
Leveringstidspunkt skal foretas iht. bestilling. Levering anses ikke som komplett før alle varelinjer i bestillingene er levert. Selger skal øyeblikkelig varsle kjøper ved enhver 
forsinkelse i leveransen når denne forsinkelsen er kjent for kjøper. Hvis leveringen blir forsinket, kan kjøper kreve en dagmulkt stor 0,5 % pr. kalenderdag av den totale 
bestillingssum begrenset oppad til 15 % av denne eller kreve det direkte tapet erstattet. Dersom selger eller noen han svarer for har utvist uaktsomhet og dermed er 
erstatningsansvarlig, kan KJØPER i stedet for dagmulkt kreve erstatning både for det direkte og indirekte tap han lider ved forsinkelsen. Kjøper har ved betydelig forsinkelse 
mulighet til å heve kjøpet kostnadsfritt. Selger plikter å bestrebe at forsinkelsen og skadevirkningene av denne blir mest mulig redusert. 
6. LEVERINGSBETINGELSER  
Varene skal leveres og merkes i samsvar med ELCOR’s bestilling. Varene leveres FCA (INCOTERMS 2010), emballasje inkludert. Andre leveringsbetingelser må i forkant 
avtales skriftlig. Dersom kunden ønsker forsikring, må dette bestilles særskilt for kundens regning.  
7. ENDRING AV BESTILLING 
ELCOR kan til enhver tid kreve endringer i bestillingsspesifikasjonen.  
8. RETUR/KANSELLERING  
Dersom tvingende forhold gjør det nødvendig for kunden å kansellere kontrakt og ELCOR godkjenner dette skriftlig i forkant, har ELCOR rett til å fakturere et 
kanselleringsgebyr som beregnes i forhold til graden av ferdigstilling på varene, dog minimum 30 % av kontraktsverdien.  
Det kan ikke påregnes retur av spesialbestilte varer.  
9. GARANTI/REKLAMASJON  

Selger er ansvarlig for at varen er fagmessig utført og i samsvar med bestillingens spesifikasjoner og offentlige forskrifter. Selger forplikter seg til vederlagsfritt å utbedre alle 
mangler som skyldes feil i konstruksjonen, materialer eller tilvirkning for et tidsrom av minimum 24 måneder regnet fra det tidspunkt varen er tatt i bruk til sitt formål. Maksimal 
garantitid er dog begrenset oppad til 36 måneder fra leveringstidspunktet. Hvis varen har vært ute av drift, som følge av mangelen, skal garantitiden forlenges med det 
tidsrom som svarer til den tid den ikke har kunnet være benyttet til sitt formål.  

Deler som skiftes/utbedres i henhold til de avtalte garantibestemmelser, skal ha fornyet garanti for samme tidsrom som den opprinnelige garantitiden.  

Garantiforpliktelsene innebærer at varen hurtigst mulig og kostnadsfritt for kjøpert stilles i kontraktsmessig stand iht. avtalen eller erstattes av ny vare.  

Dersom selger unnlater å utføre sine forpliktelser iht. bestillingen, eller blir insolvent, kan kjøper velge et eller flere av følgende alternativer:  

A - Kreve at selger umiddelbart foretar nødvendige utbedringer  

B - Holde tilbake et nødvendig beløp for å sikre utbedring av varen  

C - Kreve omlevering  

D - Etter skriftlig meddelelse til selger utbedre mangelen for selgers regning, enten selv eller ved hjelp av andre leverandører  

E - Kreve prisreduksjon  

Dersom selger blir insolvent, kan kjøper kostnadsfritt heve kjøpet.  

Viser det seg at leveransen har vesentlige mangler som er av en slik art at de ikke kan utbedres innen rimelig tid, kan kjøper heve kjøpet og kreve sitt direkte tap erstattet. 
Det samme gjelder dersom disse ikke blir utbedret innen rimelig tid. Dersom kjøper lider indirekte tap på grunn av mangler ved leveransen, kan dette kreves erstattet 
dersom selger eller noen han svarer for har utvist uaktsomhet.  

10. FORCE MAJEURE  
Dersom uventede og uunngåelige hendelser gjør det umulig for selger å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne kontrakt, skal ELCOR straks informeres om dette og om 
de årsaker som umuliggjør leveransen. Med "force majeure" menes i denne sammenheng hendelser som er utenfor kontraktpartenes kontroll og som hindrer 
gjennomførelsen av kontrakten, herunder, men ikke begrenset til krig, fiendtlige handlinger, streik, lockout, jordskjelv, brann og andre naturkatastrofer, sykdom, forsinkelser 
eller mangler ved leveranser fra underleverandører.  
11. TVISTER  
Eventuelle tvister om forståelsen av denne kontrakt skal søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger frem, skal saken avgjøres av de ordinære domstoler, med 

mindre partene er enige om å bringe saken inn for voldgift. Tvistemål skal avgjøres etter norsk rett. Verneting er Stavanger tingrett. 


