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Salgs- og leveringsbetingelser for produkter og tjenester fra Granitt og Betongvare AS, 2015-06-05

1. FORMÅL OG OMFANG 
 Disse leveringsbetingelsene gjelder ved alle leveranser av 

produkter fra Granitt og Betongvare AS (Leverandøren) med 
mindre annet er skriftlig avtalt eller fremgår av tvingende lov 
bestemmelser. Ved mottakelse av varene anses kjøper for å ha 
godtatt leverandørens salgs- og leveringsbetingelser. 

2. KONTRAKTSDOKUMENTENE
2.1 Levering av produkter (VA, mark, mørtel) fra leverandøren skjer 

henhold til den avtale som fremgår av eget avtaledokument 
hvis slikt er opprettet, tilbud, bestilling, kontraktsdokumentene 
for øvrig, som disse leveringsbetingelsene skal anses å være en 
del av og/eller ordrebekreftelse. Står ordrebekreftelse, kontrakts-
dokumentene, tilbud eller bestilling i strid med hverandre, skal 
de gjelde i den overnevnte rekkefølge.

2.2 Produktinformasjon som tegninger, datablad, monterings-
veiledninger, instruksjonsfilmer, dimensjoneringstabeller, bros-
jyrer og opplysninger er å betrakte som generelle veiledninger. 

3. TILBUD – PRIS
3.1 Prisene er basert på de til enhver tid gjeldende prislister. 

Vi tar forbehold om feil i prislistene og om prisendring i tilbuds-
perioden. 

3.2 Tilbud avgitt fra Leverandøren er gyldig i 30 dager - med mindre 
annet er skriftlig avtalt. 

3.3 Den pris som er gitt i tilbud/angitt i kontrakt er eksklusive 
merverdiavgift, og er basert på tilbudstidspunktets pris og 
lønnsnivå. Den gitte pris justeres i samsvar med prisøkning fra 
leverandører til Granitt og Betongvare AS, eller økningen i SSB’s 
byggekostnadsindeks fra tilbuds- til leveringstidspunkt med 
mindre annet er særskilt avtalt.

3.4 For delleveranser som strekker seg over en lengre periode kan 
prisene uten forvarsel endres som følge av uforutsette prisøk-
ninger eller endringer i byggevareindeksen. 

3.5 Ved bestilling av spesialprodukter, spesielle emballasjestørrel-
ser, volum lavere enn angitt minimum, spesielle farger etc, må 
pris avtales særskilt i hvert enkelt tilfelle. 

3.6 Ved splitting av paller med belegningsstein, skifer, heller, etc 
påregnes 25% (min. kr. 225,- eks mva) i splittekostnad. 

4. KVALITET – SPESIFIKASJON
4.1 VA-produkter fra Leverandøren leveres iht den gjeldende 

Norske Standard eller Basal standard for den enkelte vare. 
Om den enkelte vare ikke er standardisert, leveres den iht de tekn-
iske krav som ellers må forventes i den retningsgivende standard, 
eller iht Kontrollrådets bestemmelser. For VA-produkter som 
det ikke gjelder noen bestemt standard for, gjelder Leverandø-
rens egne produktspesifikasjon som oppgis ved forespørsel. 
Dersom det foretas endringer i de tekniske krav som stilles til 
VA-produkter etter at avtale er inngått, kan Kunden før avtalt 
leveringsdag skriftlig kreve leveransen endret for å etterkomme 
de endrede krav. Leverandøren har i slike tilfelle krav på kompen-
sasjon for evt. merutgift som endringene medfører, og han kan 
kreve nødvendig utsettelse med leveringen.

4.2 VA-produkter fra Leverandøren skal være merket med de 
betegnelser og identifikasjoner som er vanlig for den enkelte 
varetype.

4.3 Produktene er produsert iht gjeldende standarder og normer. 
Fargeavvik mellom produksjonspartier og ulike steinformater 
må påregnes og er ikke å anse som en mangel. Kalkutslag er et 
naturlig fenomen på betongprodukter og er ikke reklamasjons-
berettighet. Kjøper er selv ansvarlig for at den bestilte vare 
passer formålet.

5. LEVERING – RISIKOOVERGANG
5.1 Skal Kunden hente bestilte produkter hos Leverandøren 

(hentekjøp), anses varene for levert når lasting på transport-
middel tar til. Er produkter avtalt ”fritt opplastet” skjer levering 
når varene er opplastet på transportmiddelet.

5.2 Er det avtalt at bestilte produkter skal sendes fra Leverandøren 
til Kunden (sendekjøp), skjer levering når produkter blir overgitt 
til fraktfører eller speditør. Leverandøren skal ved sendekjøp 
gi Kunden opplysninger som har vesentlig betydning for mot-
tagelse av varene.

5.3 Dersom Leverandøren skal transportere bestilte produkter til 
Kundens sted eller annen oppgitt mottakeradresse, skjer lever-
ing ved lossing på mottakerstedet.

 Kunden skal sørge for adkomstvei fra offentlig vei til leverings-
stedet og for interne transportveier, samt at Kundens mot-
takelsesforhold tillater leveranse på angitt måte.

 Dersom Kunden ikke sørger for dette, har Leverandøren krav 
på dekning av de ekstrautgifter som måtte oppstå, herunder 
ekstrautgifter ved eventuell reduksjon av det pr. tilbudsdagen 
tillatte akseltrykk på den eller de veier som må benyttes for å 
få levert de bestilte produkter.

5.4 Risikoen for bestilte produkter går over på Kunden når de er 
levert iht pkt. 5.1-5.3 ovenfor. Kunden har etter dette tidspunkt 
risikoen om -produkter går tapt, skades eller minskes som følge 
av hendelse som ikke beror på Leverandøren.

5.5 Finner Leverandøren at han ikke kan overholde avtalt lever-
ingstidspunkt, skal Kunden varsles uten ugrunnet opphold. 
Leverandøren skal da underrette Kunden om når levering kan 
gjennomføres.

5.6 Når Leverandøren skal sørge for transport, skal Kunden under-
rette Leverandøren i god tid dersom transporten ikke kan gjen-
nomføres slik Leverandøren har angitt. Kunden skal underrette 
Leverandøren om når transporten kan gjennomføres.

5.7 Følgeseddel/ordre/pakkseddel som angir hva forsendelsen om-
fatter, skal medfølge varen ved utlevering til Kunden.

5.8 All retur av materiell skal forhåndsavtales skriftlig med 
leverandør. Kun hele paller med orginalemballasje tas i retur. 
Nytt materiell som lagerføres og som er uskadet i originalembal-
lasje, tas i retur innen 30 dager fra fakturadato til 75% av faktur-
ert pris. Innen 60 dager fra fakturadato til 50% av fakturert pris. 
Retur av varer utover 60 dager aksepteres ikke. Returfrakt dek-
kes av kunden.

 Originalt uemballert materiell skal være vasket, sortert og 
merket for at samme betingelser skal gjelde. Ved avvik fra disse 
retningslinjer kan inntil hele fakturaverdien trekkes, eller retur-
forsendelsen kan avvises.

 Spesialbestilt og ikke lagerført materiell tas ikke retur.
5.9 Emballasje (europaller, IBC-container) tas ikke i retur, med min-

dre dette er skriftlig avtalt. Engangspaller tas ikke i retur.
5.10 Retur av varer som leverandøren må destruere og transportere 

til destruksjonsanlegg, gjelder egne satser (ref Mapei pkt 6.0). 

6. UNDERSØKELSE – VARSEL – FRISTER
6.1 Når bestilte produkter er levert til kunden eller hans representant 

(eks. fraktfører eller speditør), har Kunden eller hans represent-
ant plikt til umiddelbart å foreta nødvendig undersøkelse og 
kontroll av de leverte varer - og før de tas i bruk - for å fastslå 
om det er overensstemmelse mellom de leverte varer og følge-
seddel/pakkseddel, avtale/bestilling, samt om de leverte varer 
er beheftet med konstaterbare feil/mangler.

6.2 Ved levering og legging av T-merkede betongrør og kummer, 
skal disse trykkprøves før grøften fylles igjen.
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6.3 Kunden har plikt til skriftlig å varsle Leverandøren om feil/
mangler eller andre ikke-kontraktsmessige forhold ved leverte 
produkter straks (transportskader), senest innen 5 kalender-
dager etter at de er levert, og i alle tilfelle før varene tas i bruk. 
Dersom Kunden ikke gir slik pliktig varsel innen den angitte frist, 
mister Kunden retten til å fremsette krav på grunnlag av feil/
mangler ved de leverte varer.

6.4 Varsel etter pkt. 6.3 skal inneholde opplysninger om art og 
omtrentlig omfang av feil/mangler og andre ikke-kontrakts-
messige forhold ved de leverte produkter, og så vidt mulig 
opplyse om konsekvenser av feil/mangler m.v.

6.5 Kunden taper sitt krav på retting, omlevering, heving eller 
erstatning dersom han ikke gir Leverandøren skriftlig melding 
om kravet samtidig med varsel etter pkt. 6.3 eller senest innen 
5 kalenderdager etter levering.

6.6 Kunden må i tvilstilfelle godtgjøre at varsel er gitt innen fristene 
i pkt. 6.3 og 6.5.

6.7 Fristen for å gjøre krav gjeldende på grunn av feil/mangler eller 
andre ikke-kontraktsmessige forhold ved leveransen, løper i alle 
tilfelle 1 - ett - år etter levering.

7. ANSVAR FOR FORSINKELSER OG FEIL/MANGLER
7.1 Leverandørens produkter leveres i henhold til de spesifikasjoner 

og med de egenskaper som er angitt på produktets emballasje 
eller i teknisk datablad/HMS-datablad, med mindre annet er 
skriftlig avtalt. Kjøper er selv ansvarlig for at den bestilte vare 
passer formålet.

7.2 Hvis de leverte varer ikke svarer til spesifikasjonene, plikter 
leverandøren etter kjøperens klage å rette mangelen eller levere 
ny feilfri vare uten kostnad for kjøperen. Kjøperen plikter å re-
turnere de mangelfulle varer når leverandøren krever det. 

7.3 Kjøperen har undersøkelsesplikt og må reklamere skriftlig 
umiddelbart og senest 5 - fem - kalenderdager fra mottakelse 
av leveransen dersom varene avviker fra spesifikasjonene på en 
måte som burde vært oppdaget ved kjøperens mottakskontroll. 
Dersom avviket fra spesifikasjonene først kan konstateres etter 
al leveransen er tatt i bruk, må skriftlig reklamasjon skje uten 
ugrunnet opphold fra den dag avviket burde vært oppdaget og 
senest innen 10 - ti - kalenderdager. Frist for å gjøre mangler 
gjeldende er under enhver omstendighet maksimum 1år fra 
levering. 

7.4 Erstatning er i hvert tilfelle begrenset til verdien av den angjel-
dende vare. Leverandørens ansvar omfatter under ingen om-
stendigheter driftstap, tapt fortjeneste eller andre indirekte tap. 
Leverandøren er likevel ikke erstatningspliktig for indirekte tap 
av noe slag (jf kjøpslovens § 67 pkt. 2).

7.5 De angitte informasjoner, dvs tekniske spesifikasjoner, bruks-
anvisning, konsulentråd skriftlig eller muntlig etc. er gitt i 
god tro, basert på praktiske erfaringer og forsøk under lokale 
forhold, og skal betraktes som veiledning til kundene ved valg 
av produkt og arbeidsmetode. Leverandøren har ikke ansvar for 
konsulentbistand gitt til kjøperen med mindre leverandøren 
uttrykkelig og skriftlig har påtatt seg et slikt ansvar, og bare 
dersom tap forårsaket av bistanden skyldes uaktsomhet fra 
leverandørens side eller noen som leverandøren svarer for. 
Da kjøperens arbeidsforhold ligger utenfor leverandørens kon-
troll, kan leverandøren ikke påta seg ansvaret for de oppnådde 
resultater ved produktets anvendelse.

7.6 Leverandøren er uten ansvar for enhver skade som kan skyldes 
uriktig anvendelse eller usedvanlig bruk av varen. Det samme 
gjelder hvis varen benyttes på underlag eller utsettes for på-

virkning som varen ikke er beregnet for. Leverandøren er heller 
ikke ansvarlig for skade som følge av utilstrekkelig eller uhen-
siktsmessig oppbevaring. Kjøperen må godtgjøre at skaden ikke 
skyldes manglende overholdelse av produsentens instrukser om 
oppbevaring og bruk av varen, og at skaden ikke skyldes forhold 
som nevnt ovenfor.

7.7 Det påligger den part som hevder at et avtalebrudd, eventuelt 
annet erstatningsbetingede forhold foreligger, å foreta alle 
nødvendige tiltak for å begrense skadens omfang, forutsatt at 
dette kan gjøres uten større kostnader. Hvis dette ikke gjøres, 
kan avtalebrytende part forlange reduksjon i skadeutbetaling.

7.8 Oppgitte leveransetider gjelder fra fabrikk/lager med mindre an-
net er skriftlig avtalt. Det kan ikke reises krav mot leverandøren 
for erstatning for indirekte tap pga for sen levering. Leverandøren 
svarer ikke for forsinkelser som skyldes naturkatastrofer, krig, 
brann, streik, lockout eller annen force majeure.

7.9 Reklamasjon vedrørende forsinket levering må inngis skriftlig til 
leverandøren uten ugrunnet opphold, senest 5 - fem - kalender-
dager etter mottakelse av leveransen. 

7.10 Leverandør er uten ansvar for skade som nevnt i Lov om 
Produktansvar §2-3 nr 2 a og b. 

7.11 Leverandør er under enhver omstendighet fritatt for erstatnings-
ansvar hvis den leverte vare ikke blir bearbeidet eller behandlet 
iht forutsetningene eller våre anbefalinger, eller dersom den lev-
erte vare behandles på andre måter enn det som er foreskrevet.

8. BETALING OG SALGSPANT
8.1 Leverandørens fakturaer skal være satt opp og spesifisert slik at 

Kunden i rimelig utstrekning kan kontrollere disse.
8.2 Når det er avtalt del leveranser, kan Leverandøren sende faktura 

etter hver leveranse.
8.3 Standard betalingsbetingelse er netto kontant før varer 

utleveres, hvis ikke annet er avtalt. 
8.4 Ved forsinket betaling betaler Kunden 2% forsinkelsesrente av 

fakturabeløpet pr. påbegynt måned til betaling er registrert inn 
på Leverandørens konto. Kjøper har ikke rett til videresalg av 
varene før de er betalt. Leverandør har salgspant i de leverte 
varer inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og 
omkostninger er betalt, jfr. Panteloven § 3-14 flg. 

8.5 Leverandør kan kreve bankgaranti av kjøper som ikke har 
innvilget nødvendig leveransekreditt. Dersom leverandøren 
finner at kjøpers kredittverdighet ikke lenger er tilstede, har 
leverandøren rett til umiddelbart å erklære samtlige fordringer 
hos kjøper for forfalte og straks innkreve disse tilgodehavende.

8.5 Uenighet om oppgjøret gir ikke Kunden rett til å holde tilbake 
fakturabeløp som ikke er omtvistet.

9. TVIST – VERNETING
 Avtalen mellom Leverandøren og Kunden og hvorunder disse 

leveringsbetingelsene er en del av avtalen, skal være undergitt 
og fortolkes i samsvar med norsk rett.

 Som rett verneting, vedtar partene vernetinget i den rettskrets 
hvor Leverandøren har sitt hovedkontor.

 Tvist om gjennomføring av leveranseavtaler mellom partene og 
forståelsen av disse salgs- og leveringsbetingelser avgjøres for 
de ordinære domstoler etter norsk rett.

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i katalogen.


