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Salgs- og leveringsbetingelser
1. Tilbud/prislister mv.
Tilbud gjelder i 30 dager fra kjøperens mottakelse dersom annet ikke er avtalt. Ved kjøpers aksept
etter nevnte dato, kommer de til enhver tid gjeldende priser til anvendelse. Priser oppgitt i prislister er
bindende i 30 dager fra prislistens dato.
2. Tegninger o.l.
Tegninger, beskrivelser og tekniske oppgaver forblir utarbeiderens eiendom.
3. Meddelelser.
Meddelelser mellom partene skal angi den person, enhet og/eller ordrebetegnelse som er angitt for
leveransen.
4. Kvalitet.
4.1 Tilbud gjelder alminnelige handelsvarer når intet annet er opplyst. Ønskes tilbud på spesielle
varer utenom alminnelige handelsvarer, må dette gå fram av forespørselen.
4.2 Varen skal oppfylle de krav som stilles til den i gjeldende lover og forskrifter på
leveringstidspunktet, samt de beskrivelser og anvisninger som er avtalt.
4.3 Endres lover eller forskrifter etter avtalens inngåelse, skal avtalen endres i den utstrekning
kostnader eller leveringstid påvirkes.
5. Produktinformasjon, prøver.
5.1 Solgte varer skal i det alt vesentlige være i overensstemmelse med produktinformasjon som
Variant VVS har gitt og som kjøper er kjent med, eller burde være kjent med.
5.2 Prøver er å betrakte som typeprøver.
5.3. Drifts- og vedlikeholdsinstruks for varen, utarbeidet av produsent, skal være tilgjengelig for
kjøperen ved overlevering av produktene.
6. Ansvar for konstruksjon mv.
6.1 Hver av partene svarer for feil i de oppgaver han har gitt vedrørende produksjonsunderlag og
konstruksjon.
6.2 Variant VVS gir råd til kjøper kun innenfor eget erfaringsområde og etter beste viten på rådgivningstidspunktet, men tar forbehold om at senere ervervet erfaring kan medføre andre
løsningsmuligheter.
6.3 Rådgivningen skjer kun på de grunnlag kjøper har forelagt oss.
6.4 Variant VVS har intet prosjekteringsansvar, med mindre det er inngått særskilt skriftlig avtale, hvor
Variant VVS uttrykkelig påtar seg slikt ansvar.
6.5 Variant VVS svarer ikke for feil som er forårsaket av materiell levert av kjøper.
7. Leverings- og TRANSPORTbetingelser.
7.1 All levering skjer Ex Works vårt lager i Tønsberg. Betaling skjer pr. 15 dager fra fakturadato. Etter
forfall betales forsinkelsesrente med 1,5 % pr. mnd.
7.2 Variant VVS besørger transport om intet annet er avtalt. Vi plikter å gi kjøper opplysninger om
spesielle forhold av betydning for mottakelsen av varen.
7.3 Kjøper skal omgående underrette Variant VVS dersom transporten ikke kan gjennomføres på den
måten Variant VVS har angitt eller som er normalt mellom partene. Kjøper svarer for at forholdene på
mottakerstedet tillater den planlagte leveringen.
7.4 Evt. fraktomkostninger belastes ikke ved mottakelsen, men faktureres kjøper.
8. Varsel om forsinkelse.
Hvis Variant VVS ser at man ikke kan overholde avtalt tidspunkt for levering/dellevering eller kjøper
for mottakelse av varen, skal den andre part straks underrettes. Videre skal tidspunktet for
leveransens sannsynlige gjennomføring angis
9. Heving ved forsinket levering og forsinket mottakelse.
9.1 Dersom varslet eller inntruffet forsinkelse ved levering eller mottakelse medfører vesentlig
ulempe, har den av partene som ikke er ansvarlig for forsinkelsen rett til å heve avtalen ved skriftlig
meddelelse til den annen part. Dersom forsinkelsen bare gjelder deler av leveransen, kan heving
bare foretas for disse varer med tilbehør.
9.2 Om forsinkelsen gjelder varer som er tilvirket etter kjøpers anvisning eller er av en slik art at
Variant VVS normalt ikke lagerfører disse, kan kjøper bare heve avtalen dersom hans formål med
kjøpet vil bli vesentlig forfeilet som følge av forsinkelsen.
9.3 Heves avtalen med hjemmel i pkt. 9.1 og/eller 9.2, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende
erstatningskrav utover det som følger av pkt. 10.
9.4 Benytter en part ikke uten ugrunnet opphold sin rett til å heve avtalen, skal den tid for levering
oppgis samtidig med meddelelsen om forsinkelsen, anses som ny leveringstid.
10. Erstatning ved forsinkelse.
10.1 Erstatning eller dagmulkt ved forsinket levering skal kun svares av Variant VVS hvor særskilt
skriftlig avtale om dette er truffet. Forsinkelsesansvaret forutsetter at partene skriftlig har avtalt en fast
leveringstid for leveransen.
10.2 Erstatningsplikt etter pkt. 10.1 bortfaller så langt Variant VVS godtgjør at forsinkelsen skyldes
hindringer utenfor sin kontroll som Variant VVS ikke med rimelig kunne ventes å ha tatt i betraktning
på avtaletiden, eller å unngå eller overvinne følgene av. Videre bortfaller erstatningsansvaret dersom
forsinkelsen gjelder en delleveranse og den/de forsinkede komponent(er) er av mindre viktighet sett i
henhold til leveransen som helhet.
10.3 Unnlater Variant VVS uten ugrunnet opphold å underrette kjøperen skriftlig om at befriende
omstendighet er inntrådt, kan Variant VVS ikke påberope seg denne med mindre kjøperen måtte
forstå eller burde ha forstått at slik omstendighet forelå.
10.4 Dersom kjøperen vil kreve erstatning, skal han uten ugrunnet opphold
underrette Variant VVS om forsinkelsen. Erstatningskrav, eventuelt forbehold om slikt krav, skal
framsettes skriftlig snarest, og senest 1 måned etter at leveransen skulle ha funnet sted etter avtalen,
ellers bortfaller erstatningskravet.
10.5 Er det avtalt normalerstatning i form av mulkt etter pkt. 10.1 utgjør denne, dersom ikke annet er
avtalt, 0,5 % av fakturaverdi pr. påbegynt uke, hvis avtalt tidspunkt for levering er overskredet.
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10.6 Samlet mulkt for overskridelse av tidsfrist for levering skal ikke overstige 10 % av kjøpesummen
inklusiv mva. med mindre annet er avtalt.
10.7 Innebærer forsinkelsen at maksimal mulkt skal erlegges, anses dette uten videre som «vesentlig
ulempe», som i henhold til pkt. 9 gir adgang for kjøperen til å heve kjøpet.
10.8 Ved overskridelse av tidsfrist kan kjøperen ikke kreve erstatning for forsinkelsen i tillegg til eller i
stedet for avtalt mulkt.
10.9 Mulkten beregnes av hele kjøpesummen inklusiv mva. på den leveransen som skulle finne sted
på det bestemte tidspunktet. Ved avtalt delleveranse beregnes mulkten av kjøpesummen inklusiv
mva. på den (de) delleveranse(r) som blir forsinket.
11. Kontroll ved mottakelse av varen.
11.1 Pakkseddel skal følge varen.
11.2 Kjøper skal ved mottakelsen kontrollere varen mot pakkseddel og for øvrig undersøke varen
forsvarlig alt etter varens art og leveringsform.
11.3 Dersom varen p.g.a. emballasjens art eller av annen årsak ikke kan undersøkes fullt ut ved
mottakelsen, skal dette gjøres snarest mulig og senest innen 5 arbeidsdager.
11.4 Kjøper plikter å lagre varen på en etter forholdene forsvarlig måte.
12. VARIANT VVS -garanti og ansvar for mangel.
12.1 For alle produkter levert av Variant VVS garanterer Variant VVS for materialfeil, som ikke
skyldes normal slitase, i 12 måneder regnet fra faktura dato. Unntatt fra dette er når annet er oppgitt i
særskildt avtale. Garantien gjelder kun under forutsetning av at produktet er korrekt montert i
overensstemmelse med gjeldende monteringsanvisning.
12.2 Lider den leverte varen av en mangel (konstruksjons-, produksjons- eller materialmangel) - jfr.
pkt. 13, kan kjøper kreve av Variant VVS:
a) Omkostningsfri omlevering eller utbedring av varen etter vårt valg.
b) Dekning av de direkte utskiftningsomkostningene, med mindre utskifting foretas av Variant VVS.
12.3 Med direkte utskiftningsomkostninger utover gravearbeider, nødvendige bygningsmessige
arbeider mv. forstås arbeidslønn til rørlegger/lærling med påslag for sosiale utgifter og indirekte
kostnader, men ikke fortjeneste.
12.4 En forutsetning for vårt ansvar er at trykk- og tetthetsprøver er foretatt i henhold til gjeldende
normer, og at våre monteringsanvisninger er fulgt.
12.5 Før kjøper selv avhjelper mangelen, skal Variant VVS gis 30 dagers frist til å besiktige varen og
beslutte formen for utbedring av denne. Fristen løper fra vår mottakelse av kjøperes reklamasjon.
12.6 Unnlater Variant VVS innen nevnte frist å foreta omlevering/utbedring som kjøper har krav på,
har kjøper rett til selv å avhjelpe mangelen på vår bekostning eller kreve avslag i prisen, eller, hvis
mangelen er vesentlig, å heve kjøpet.
12.7 Utover det som fremgår av foranstående, svarer Variant VVS ikke for noen skade eller noe tap
som er en følge av mangel ved varen med mindre varen
avviker fra det som er garantert av oss eller det foreligger feil eller forsømmelse på vår side eller
hos noen som Variant VVS hefter for, jfr. kl § 12.7 Variant VVS er ikke ansvarlig for skade på fast
eiendom eller løsøre, som intreffer, mens produktene er i kjøpers besittelse. Variant VVS er heller
ikke ansvarlig for skade på produkter, som er fremstilt av kjøper, eller på produkter, hvori disse inngår.
12.8 Variant VVS er ikke ansvarlig for driftstap, tidstap, avansetap eller lignende indirekte tap.
13. Reklamasjon.
13.1 Mangler som oppdages eller burde ha vært oppdaget ved varens mottakelse, skal det straks
reklameres over. Ellers reklameres det straks mangelen oppdages. Reklamasjon skal skje skriftlig og
skal inneholde oppgave over mangelens art og omfang.
13.2 Reklamerer ikke kjøperen som bestemt i pkt. 13.1 til tross for at han har oppdaget mangelen
eller burde ha oppdaget den, taper han retten til å påberope seg mangelen.
13.3 Erstatning for reklamert vare faktureres som vanlig ordre. Variant VVS vil vurdere
reklamasjonens berettigelse, og eventuelt utstede kreditnota på den reklamerte varens verdi eller del
av denne.
13.4 Variant VVS svarer under ingen omstendighet for mangel kjøper ikke har reklamert for innen fem
år etter mottakelse av varen.
14. Avbestilling.
Med mindre skriftlig avtale om dette er inngått, aksepterer Variant VVS ikke avbestilling av varer.
Dersom slik avtale er inngått, skjer avbestilling og eventuelt retur mot kjøpers erstatning av våre
kostnader og fortjeneste.
15. Retur.
All retur skal avtales skriftlig på forhånd. Vare som returneres uten forhåndsavtale, vil ikke bli lagret
hos oss lenger enn 3 -tre- måneder. Deretter vil den bli ansett som vår eiendom. Ubeskadigede varer
som returneres, krediteres med fakturert verdi, eventuelt minus et forhåndsavtalt gebyr. Dersom ikke
annet er avtalt skal gebyret tilsvare 20 % av netto fakturaverdi.
16. Sikkerhet.
Oppstår grunn til å anta at kjøperen ikke kommer til å oppfylle de forpliktelser som påhviler ham etter
avtalen, har Variant VVS rett til å kreve at akseptabel sikkerhet stilles for oppfyllelsen. Gjøres ikke
dette uten ugrunnet opphold, har Variant VVS rett til skriftlig å heve avtalen for de varer som ikke er
levert. Alle vare er Variant VVS sin eiendom inntil de er betalt i sin helhet. Kjøperen har ikke rett til å
selge varer før de er betalt.
17. Tvister
Enhver tvist vedrørende leveransen eller forståelsen av disse vilkår skal avgjøres med verneting i
Tønsberg.

