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Spesielle betingelser - standardvilkår
Anvendelse
Disse betingelsene gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Det som ikke dekkes av disse
bestemmelsene reguleres av NL17. Ved eventuell motstrid vil disse spesielle betingelsene, NL17 og selgers
tilbud gå foran kjøpers eventuelle standard kjøpsbetingelser. Dette gjelder selv om kjøpers betingelser er
oversendt i etterkant av Nordic Steel sitt tilbud og ordrebekreftelse. Nordic Steel er ikke bundet av kjøpers
betingelser med mindre dette er særskilt vedtatt mellom partene.
Pakking av produkt
Selger er ikke ansvarlig for produktpakking til kjøpers eventuelle videre lagring og eventuell forsendelse av
produktet etter dette er kommet frem til kjøper.
Leveringsklausul (NL pkt. 12)
Levering av produktet skjer i henhold til Incoterms 2010 Ex Works (EXW). Selger gir kjøper tilgang til produktet i
egne lokaler (selgers site). Levering skjer i henhold til Incoterms 2010 DDP dersom dette uttrykkelig avtales
mellom partene.
Leveringstid (NL17 pkt. 13)
Leveringstidspunktet fremkommer av selgers tilbud.
Forsinkelse (NL17 pkt. 14 – 17)
Kjøper har krav på konvensjonalbot iht. NL17 pkt. 16.
Kjøper kan ikke kreve erstatning i stedet for eller i tillegg til konvensjonalbot.
Kjøper har ikke rett til å heve avtalen med grunnlag i en forventet forsinkelse som gir rett til maksimal
konvensjonalbot.
Kjøpers manglende overtakelse (NL17 pkt. 18)
Unnlater kjøper å ta imot produktet til avtalt tid, er han likevel forpliktet til å foreta betaling som om produktet
hadde vært levert.
Ved manglende overtakelse har selger, etter skriftlig varsel til kjøper, rett til å igangsette transport av produktet til
kjøper. Dette gjøres på kjøpers regning og risiko. Hvis kjøper krever det, skal selger forsikre produktet for kjøpers
regning.
Kjøper er ansvarlig for å dekke selgers eventuelle kostnader som følge av manglende overtakelse av produktet.
Kjøpers plikt til å undersøke produktet
Etter produktet er mottatt på avtalt leveringssted skal kjøper foreta en visuell undersøkelse av produktet.
Mottakskontrollen skal skjer uten
ugrunnet opphold når varen er kommet til leveringsstedet. NL17 pkt. 28 gjelder tilsvarende.
Betaling (NL17 pkt. 20-22)
Betaling skjer etterskuddsvis med 15 dagers betalingsfrist fra fakturadato.
Betalingsintervaller kan avtales særskilt ved det enkelte kjøp.
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Ansvar for mangler (NL17 pkt. 24-37)
Selger har rett og plikt til å avhjelpe mangler som skyldes feil i konstruksjonen, materiale eller tilvirkning av
produktet.
Kjøper er forpliktet til å la selger utbedre mangler ved produktet. Gir ikke kjøper selger rett til å utbedre mangler,
mister kjøper retten til å gjøre mangelen gjeldende overfor selger.
Produktet skal utbedres på det stedet produktet befinner seg forutsatt at dette er det avtalte leveringssted. Selger
kan kreve at produktet sendes til ham eller til et sted han anviser.
Dersom selger ikke utbedrer mangelen har kjøper, etter å ha gitt selger en rimelig tilleggsfrist, rett til å utbedre
mangelen selv eller engasjere tredjepart til å utbedre mangelen. Kjøper har i så tilfelle rett til å få dekket rimelige
utbedringskostnader. Selger totale ansvar for mangler kan likevel ikke overstige 10 % av kontraktsverdien.
Selgers ansvar omfatter ikke mangler som er forårsaket av materiale fremskaffet av kjøperen eller av
konstruksjoner som er beskrevet, tegnet eller spesifisert av kjøper.
Selger er ikke ansvarlig for mangler som skriver seg fra årsaker oppstått etter at risikoen har gått over på kjøper.
Dette er mangler som eksempelvis oppstår som følge av normal slitasje, kjøpers driftsforhold, kjøpers uriktige
bruk av produktet, kjøpers transport, mangelfullt vedlikehold eller uriktig montering, forandringer foretatt av kjøper
selv eller reparasjoner som kjøper har utført selv eller engasjert tredjepart til å utføre.
Selger er ikke ansvarlig for merkostnader for utbedring av mangler som skyldes at kjøper har fraktet produktet fra
avtalt leveringssted.
Generell ansvarsbegrensning (NL17 pkt. 44)
I tillegg til NL pkt. 44 gjelder følgende:
Selger er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader som kjøper pådrar seg etter at produktet er levert (herunder
ventetid for kjøpers andre kontraktsparter, monteringskostnader mv.)

For alle krav under kontrakten gjelder en totalansvarsbegrensning for selger på 25 % av kontraktssummen.
Tvister. Lovvalg (NL17 pkt. 48-49)
Tvister i anledning avtalen og alt som har sammenheng med den, skal avgjøres ved ordinær domstolsbehandling
i selgers land. Verneting er Jæren tingrett.
Partene kan avtale at tvister skal avgjøres ved voldgift i det enkelte tilfelle. Tvister løses ved lovregler som gjelder
i selgers land.
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