Trelleborg Sealing Solutions Norway AS (TSS)
Alminnelige salgsbetingelser
1. Alminnelige betingelser
Disse salgsbetingelser får anvendelse hvis ikke annet er skriftlig avtaltmellom
partene.
2. Kjøperens innkjøpsbetingelser
Hvis kjoperen benytter egne innkjøpsbetingelser som avviker fra disse
salgsbetingelser går sistnevnte foran, med mindre selger skriftlig har
godtatt avviket.
3. Selskapets produkter og priser
Alie opplysninger vedrørende selskapets produkter i annonser, bro-sjyrer,
prislister m.v. er veiledende, og kan uten varsel endres av TSS. Selger
forbeholder seg rett til a endre lagersortiment uten varsel.
TSS forbeholder seg rett til å fakturere til de på leveringsdagen gjeldende priser, idet det tas forbehold om prisstigninger, kursog tollendringer samt andre forhold som ligger utenfor selskap-ets
kontroll.
Enhver anbefaling eller forslag angående bruken eller anvendelig- heten
av varene som TSS har utarbeidet, er gitt etter
beste skjønn, men det er alene kjøpers ansvar på selvstendig grunnlag å forsikre seg om at varene passer til hans formål.
Produktene må aldri anvendes i strid med selgers tekniske spesifika-sjoner, da
alvorlig skade i sa fall kan oppstå. Ved tvil skal kjøper konsultere selger.
4. Enerett til tegninger, skisser m.v.
Hvis TSS har utarbeidet tegninger, skisser eller lign- ende i
forbindelse med levering av produktet, har TSS
enerett til dette. Kjøperen har ingen rett til å reprodusere, bruke eller
nyttiggjøre seg hele eller deler av dette materialet uten forutgående skriftlig
tillatelse fra TSS.
5. Kjøpers spesifikasjoner
TSS fraskriver seg ethvert ansvar for funksjonen til produkter som er solgt eller produsert på bakgrunn av tegninger, skissereller
lignende levert fra kundens side.
6. Betaling
Når intet annet er avtalt, betales netto kontant pr. 30 dager fra faktura- dato.
Ekspedisjonsgebyr beregnes pa alle fakturaer. Betalingssted: Selgers adresse.
Ved forsinket betaling beregnes morarente i henhold til morarente- loven.
Overskrides betalingstiden for en faktura, forfaller andre krav selger har
mot kunden umiddelbart.
7. Salgspant
Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med renterog
omkostniger fullt ut er betalt, jfr. pantelovens § 3-14 fig.
Kjøper har ikke rett til a selge varen videre eller pantsette den forselgers krav
som følge av handelen er fullt ut betalt.
8. Levering/risikoovergang
Er inlet leveringssted avtalt, er leveringsstedet selgers adresse. Risikoen
går over på kjøper når varen tas ut fra selgers lager eller selger har gitt
kjøper underretning om at den er klar til avhenting. Blir varen ikke
mottatt av kjøper, og dette skyldes forhold pa kjøpersside, forblir risikoen
hos kjøper selv om varen tilbakeføres selgers lager.
Skal kjøper hente varen hos selger, går risikoen over når leverings-tiden har
kommet og varen er stilt til hans rådighet.
Assuranse kun etter ordre.
9. Leveringstid
Avvik fra den oppgitte leveringstid gir ikke kjøper rett til a heve avtalen,
med mindre forsinkelsen gjør at hans formål med kjøpet blir vesentlig
forfeilet. Kjøpers tap eller kostnader som følge av for- sinkelse kan ikke i
noe tilfelle kreves dekket av selger.
Onsker kjøper å påberope seg forsinkelsen må han reklamere utenopphold.
10. Leveringshindringer
Selger fritas for sine forpliktelser dersom kontraktsmessig oppfyllelse av
avtalen hindres av uforutsette omstendigheter som selger ikke kan råde
over, så som brann, krig, pandemier, mobilisering, opprør, rekvisisjon,
arbeidskonflikter, valutarestriksjoner, maskinskade, innskrenkning i tilførsel
av energi og mangler eller svikt hos selgerens underleveran- dører som følge
av slike omstendigheter som nevnt foran.

Partenes forpliktelser utskytes sa lenge hindringene vedvarer.
Hver av partene kan med 14 dagers varsel heve kontrakten dersom
leveransen i henhold til ovenstående blir hindret i mer enn 6 måne- der.
Erstatning kan ikke kreves og avtalen kan ikke heves etter at den
omstendighet som hindrer oppfyllelse er opphørt.
11. Mangler, reklamasjon, retur
Straks etter mottakelsen av varene plikter kjøper å undersøke leveran- sen
og at varene er kontraktsmessige. Kjøper taper sin rett til å gjøre en mangel
gjeldende dersom han ikke reklamerer straks og senest innen 8 dager etter
at en mangel oppdages eller burde vært opp- daget. Rekalmasjonen skal
være skriftlig og inneholde en beskrivelse av hvordan mangelen arter seg,
samt henvisning til pakkseddel/ fakturanummer.
Ved mangler selger svarer for, har han rett til etter eget valg å utbedre
mangelen, foreta omlevering eller refundere fakturaverdien. I så fall
krediteres kjøper straks varene er ankommet selgers lager. Selger harintet
ansvar utover dette, og kjøper kan ikke kreve erstatning for tap og skade som
han direkte eller indirekte er påført som følge av mangler ved varen.
Har selgeren levert for lite, kan han etter eget valg foreta etterlevering av det
kvantum som mangler, eller godskrive kjøperen fakturaverdien av dette.
Retur av varer aksepteres kun etter skriftlig avtale.
12. Kjøpers omsorgsplikt
Kjøper må behandle, bruke og lagre varene etter beste skjønn. Kjøperskal
iaktta enhver rimelig forholdsregel for å hindre at varene forår- saker skade
eller fare for liv og helse.
Vil kjøper avvise en vare, skal kjøper lagre varen på betryggende måte, slik
at varen ikke utsettes for verdiforringelse. Kjøper skal snar-est mulig varsle
selger.
13. Selgers omsorgsplikt, tilbakeholdsrell
Dersom kjøper ikke henter eller tar imot varen i rett tid, eller forhold pa
hans side gjør at varen ikke er overlevert til ham, skal selger lagre varene på
betryggende måte for kjøpers regning og risiko. Varene regnes da som levert
og kan faktureres. Selger kan holde varene tilbake inntil samtlige kostnader,
herunder lagerleie, ved handelen er dekket av kjøper.
Sa lenge selger har omsorg for varene, har han rett til å selge dem eller
kassere dem hvis kjøper er varslet skriftlig om dette, senest 14 dager for det
gjennomføres. Selger kan avhende eller kassere varene uten varsel til kjøper
hvis de er lagret mer enn to måneder etter det tidspunkt risikoen gikk over
til kjøper.
14. Produktansvar, ansvarsbegrensninger
Selger er ansvarlig for personskade bare hvis det dokumenteres at skaden
skyldes feil eller forsømmelse begått av selger eller noen han svarer for.
Selger har intet ansvar for skade på fast eiendom og løsøre som
inntrer mens varene er i kjøpers besittelse. Heller ikke har selger ansvar for skade
på produkter fremstilt av kjøper, eller på andre produkter der det leverte inngår.
I intet tilfelle er selger ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste eller annet
indirekte tap.
Blir selger på lagt produktansvar ovenfor tredjemann, er kjøper forplik-tet til
å holde selger skadeløs i samme omfang som selgers ansvar er begrenset
etter de tre foregående ledd.
Disse begrensningene i selgers ansvar gjelder ikke hvis han har gjortseg
skyldig i grov uaktsomhet.
Selger svarer ikke for skade som skyldes kjøpers manglefulle hånd-tering
og/eller at kjøper anvender varen i strid med offentlige regler eller god
praksis.
Selger og kjøper er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved den domstol
eller voldgiftsrett som behandler erstatningskrav mot en av dem, på
grunnlag av en skade som påstas forårsaket av det leverte materiell.
15. Avbestilling
Annuleres en ordre for levering, og dette ikke skyldes selgers forhold, må
kjøper betale gebyr. I tillegg kan selger kreve tap av kostnader som følge av
annulasjonen dekket, så som innkjøpte råmaterialer, verktøy, bearbeidelse
m.v.
16. Tvister, lovvalg
I tilfelle søksmal vedtar partene Oslo byrett som verneting. Norsk lov skal
gjelde.

17. Eksport av TSS artikler
Kjøper/kunden samtykker og forplikter seg at:
a.) varene ikke blir benyttet til noe formål knyttet til kjemiske,
biologiske eller kjernefysiske våpen, missiler som er i stand til å levere
slike våpen, atomeksplosiv aktivitet eller på noen måte som vil føre til
at TSS bryter med økonomiske eller handelssanksjoner som er pålagt
mot Iran eller et annet reisemål;
b.) den vil ikke eksportere, reeksportere, videreselge, levere eller
overføre varene til noen destinasjon eller part som er underlagt FN-,
EU- eller USAs handelsembargoer, eller til noen destinasjon eller part
dersom det er kjent eller mistenkt at varene vil sannsynligvis bli brukt
til de formål som er angitt i pkt. a.) ovenfor;
c.) alle gjeldende eksport- og sanksjonslover skal overholdes;
d.) skal inkludere de samme vilkårene i sin omgang med sine kunder;
og
e.) godtar å holde TSS fullt ut skadesløs for alle kostnader, utgifter,
forpliktelser, tap, skader, krav, rettssaker (inkludert, men ikke
begrenset til juridiske gebyrer) som påløper eller tilkjennes mot TSS
som oppstår som følge av eller i forbindelse med brudd på denne
delen, enten slikt brudd skjer direkte eller indirekte, med eller uten
kunnskap om TSS.»

