
 

 

Alminnelige salgsvilkår for  

Alunor Metall AS og Alunor Trans AS 

 
1. Generelle bestemmelser 

Disse vilkårene skal gjelde alle ordrer. Aksept av salgsvilkårene innebærer at kunden erkjenner 

disse som de eneste bindende vilkår. Selger er ikke bundet av noen andre betingelser med 

mindre selger uttrykkelig har erkjent slike vilkår skriftlig. Forretningsvilkår hos kunden som ikke 

er i overensstemmelse med disse salgsvilkårene, gjelder ikke. 

 

2. Partene  

Med kjøper i denne avtale menes den eller de juridiske personer som plasserer ordre hos selger.  

Dersom ordrebekreftelsen skal utstedes til en juridisk person, regnes denne som kjøper.  

Selger er etter avtalen enten Alunor Metall AS eller Alunor Trans.  

 

3. Fortrolighet  

Avtalen bygger på den alminnelig lojalitetsplikt som gjelder mellom partene i kontraktsforhold. 

Informasjon som partene mottar under inngåelse eller gjennomføring av avtalen skal behandles 

fortrolig og ikke anvendes i strid med selgers eller kjøpers interesser. Selger forbeholder seg alle 

rettigheter til kostnadsoverslag, tegninger og andre spesifikasjoner kjøper måtte motta av selger.   

 

4. Tilbud og kontraktsslutning 

Bindende avtale mellom selger og kjøper er inngått når det foreligger skiftelig bekreftelse fra 

selger. Selger er ikke bundet ved tilbud såfremt det ikke er gitt skriftlig bekreftelse om dette. 

Avtaler som er gjort over telefon eller muntlig eller med selgers representanter blir bare 

bindende når de er skriftlig bekreftet av selger. 

 

5. Ordrebekreftelse  

Når avtale er inngått jfr. punkt 4, oversender selger ordrebekreftelse til kjøper. Oppdager kjøper 

feil i ordrebekreftelsen, skal han snarest gi selger beskjed, jfr. punkt 6.   

 

Ordrebekreftelsen skal inneholde: 

(a) forventet leveringstid.  

(b) Informasjon om ordrens dimensjoner, kvalitet og mengde 

(c) Emballering 

Tegninger, illustrasjoner eller fotografier er kun veiledende for varenes utforming. Dette gjelder 

ikke når disse er oversendt kjøper for godkjenning, og disse inngår i avtalen, jfr. punkt 3.    

6. Endring av ordren 

Endring av ordrer kan ikke foretas etter at levering er påbegynt eller ordren er satt i produksjon.  

Kjøper plikter i alle tilfeller å dekke de merutgifter endring av ordren påfører selger.  

 

 

 



 

 

7. Leveringen 

Leveringsdato oppgitt i ordrebekreftelsen er ikke bindende med mindre datoen er uttrykkelig 

avtalt. Delleveringer er tillatt og gjelder som selvstendige transaksjoner. Er det avtalt et tidsrom 

for levering, har selgeren rett til å velge tidspunktet for levering.  

 

Oppdager selger at forventet leveringstid vil avvike fra leveringsdatoen oppgitt i 

ordrebekreftelsen, skal selger gi kjøper beskjed.  

 

De leverte mengder kan over- eller underskrides med inntil 10 %. Ved små ordrer forbeholder 

selger seg retten til å beregne en minstemengde eller å gjøre et uspesifisert minimumspåslag for 

kostnader. 

 

8. Leveringsmåte 

Skal ordren hentes av kjøper hos selger, skjer levering når ordren mottas der.  

Skal tingen sendes til kjøperen skjer levering ved at ordren blir overgitt den fraktfører som påtar 

seg transporten. Skal selger være ansvarlig for frakt må dette følge av avtalen. Frakt skjer da på 

FOB vilkår, såfremt annet ikke følger av avtalen.  

 

9. Risikoens overgang 

Kjøper bærer risikoen for feil eller mangler som oppdages etter at ordren er levert. Dette punkt 

gjelder også for delleveranser, slik at kjøper bærer risikoen for den del av ordren som er levert.  

 

10. Selgers rett ved kjøpers pliktbrudd  

Selger kan på eget eller tredjemanns lager holde tilbake hele eller deler av leveransen dersom 

kjøper betaler for sent eller ikke stiller tilfredsstillende garanti for oppgjøret. Tilsvarende gjelder 

dersom kjøper har misligholdt sin konto hos selger, eller det er grunn til å tro at kjøper vil 

misligholde de forpliktelser som påhviler ham etter avtalen.  

Hvis det vedrørende kunden blir fremmet en begjæring om konkurs eller om gjeldsforhandling, 

eller hvis en vesentlig forverring av kundens økonomiske situasjon blir kjent eller noe annet 

betalingsproblem oppstår eller kunden misligholder innbetalingene, er selger berettiget til 

omgående å stanse sine leveranser, stanse oppfyllelsen av løpende kontrakter og kreve 

tilbakelevering av varene i henhold til salgspant samt kreve betalingsforskudd for ytterligere varer 

som skal leveres. I slike tilfeller forfaller alle utestående fordringer til omgående betaling. 

 

11. Reklamasjon  

Kjøper skal besikte og kontrollere varene når disse er levert og kontrollere at varene er i 

overenstemmelse med de krav som følger av ordrebekreftelsen. 

Avviker leveransen fra hva som følger av ordrebekreftelsen, må dette meddeles selger før varene 

innarbeides i bygg og senest innen 7 dager etter at varen ble levert (reklamasjon).  

Eventuelle skader på emballasje skal straks meddeles fraktfører og anmerkes i fraktbrevet. 

 

12. Selgers ansvar ved mangler  

Foreligger det mangel ved leveransen, og dette er meddelt selger rettidig, plikter selger å 

erstatte varen med en ny vare eller å erstatte varens fakturaverdi. Selger er ikke ansvarlig for 

direkte eller indirekte tap som oppstår som følge av mangelen.  

Selger kan kreve at kjøper leverer varen tilbake til det verk eller lager varen ble utlevert fra.  

 



 

 

13. Selgers ansvar ved forsinket levering 

Selger er ikke ansvarlig for tap som oppstår hos kjøper ved forsinkelse.  

Forsinkelse gir heller ikke grunnlag for dagmulkt eller heving av avtalen. 

Unntak fra avtalens punkt 13 må avtales skriftlig mellom selger og kjøper.  

 

14. Force-majeure  

Selger bærer ingen ansvar for forhold som skyldes en hindring utenfor selgers kontroll som selger 

ikke med rimelighet kunne forutse eller overvinne følgen av (Force-Majeure). Tilsvarende gjelder 

hindring som oppstår hos selgers underleverandører eller tjenesteytere.  

 

15. Verktøy og utstyr 

Verktøy og utstyr som er fremstilt av selger eller tredjemann på oppdrag fra selger, er i alle 

tilfelle selgers eiendom, også når fremstillingskostnadene helt eller delvis er betalt av kunden.  

 

16. Sikkerhet 

Selger har salgspant i de leverte varer inntil samtlige krav som springer ut av avtalen er betalt. 

 

Kunden har rett til å overdra varene videre innenfor vanlige forretningsmessige rammer inntil 

denne retten blir tilbakekalt av selger. Ved overdragelse plikter kjøper å opplyse tredjemenn om 

selgers salgspant i varene. Gjøres ikke dette, og dette medfører rettighetstap for selger, blir 

kjøper ansvarlig for det tap selger lider som følge av manglende salgspant.  

 

Selger er berettiget til å motregne kundens fordringer i alle motfordringer som vi eller firmaer i 

samme konsern har overfor kunden. Tilsvarende er de samme firmaer berettiget til å motregne 

kundens fordringer i de motfordringer som vi har overfor kunden. 

 

17. Alminnelige betalingsvilkår 

Hvis ikke annet er avtalt, skal full betaling skje 10 dager etter fakturadato. Betaling skal skje til 

selgers konto.  

Dersom betalingsfristen oversittes, er selger berettiget til en forsinkelsesrente på 12 % p.a. Kjøper 

har ikke rett til å tilbakeholde eller motregne i krav mot selger, med mindre motkravet er skriftlig 

erkjent av selger eller fastslått ved rettskraftig dom. 

 

18. Justering av pris etter valutakurs, toll- og avgiftssatser 

Tilbud og ordrebekreftelse baseres på de toll- og avgiftssatser og valutakurser som gjaldt da 

tilbudt ble gitt, eller varer bestilt. Hvis toll, avgifter, valutakurs eller andre krav blir endret eller 

innført, skal prisen omgående endres tilsvarende. Dette gjelder selv om det er avtalt fast pris.  

 

19. Avvikende avtaler 

Avtaler som avviker fra disse levering- og betalingsbetingelser, er bare gyldige hvis de er skriftlig 

bekreftet av selger. I slike tilfeller vil de øvrige bestemmelser i disse salgsvilkårene fortsatt gjelde.  

 

20. Lovvalg og verneting 

Denne avtale reguleres av norsk rett. Partene er enige om at eventuelt søksmål som springer ut 

av denne avtale, skal reises ved den domstol hvor selger har alminnelig verneting. Skal annet 

verneting velges, må dette avtales særskilt mellom partene.  


