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LES ALLTID EVENTUELLE MERKNADER SIST I DETTE DOKUMENTET ANGÅENDE INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD OG STØTTE FOR DETTE PRODUKTET.

Vilkår og betingelser/Garanti
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7. EIENDOM: Varene som selges herunder skal forbli 
selgerens eiendom inntil de er betalt i sin helhet. Hvis 
kjøperen avviser leveringen av varene av en eller annen 
grunn, forbeholder selgeren seg retten til å lagre varene 
på et lager etter valg på kjøperens risiko og kostnad.

8. LEVERING: De angitte leveringsstidene er kun for 
informasjon. Det at selgeren overskrider leveringstiden 
gir ikke kjøperen rett til erstatning eller å nekte mottak av 
varene med mindre dette har blitt avtalt via rekommandert 
post av selgeren. Mens selgeren skal ta alle rimelige tiltak 
for å levere varene innenfor det valgte tidsrommet som ble 
spesifisert i ordrebekreftelsen. Det skal ikke oppstå noe 
ansvar som følge av forsinkelse i ytelse eller ikke-ytelse 
som er forårsaket av omstendigheter som ligger utenfor 
selgerens kontroll, inkludert, men ikke begrenset til force 
majeur, brann, oversvømmelse, krig, regjeringshandlinger, 
streiker, manglende evne til å få tak i råmaterialer eller 
forsinkede transportører. Mengder som er berørt kan 
elimineres fra kontrakten uten ansvar, men kontrakten  
skal forbli effektiv ellers.

9. Bestillinger, kan når de er godtatt, ikke annulleres uten 
vårt skriftlige samtykke. Ikke noe materiale vil tas tilbake 
uten vårt skriftlige samtykke. Bestillinger for ikke-standard 
materiale (dvs. som ikke kan annulleres/returneres) kan 
ikke annulleres, og Victaulic vil heller ikke godta retur av 
slikt materiale mot kreditt. Victaulic forbeholder seg retten 
til å endre tilordningen av produkter fra standard til ikke-
standard og omvendt. Dette kan gjøres når som helst uten 
varsling, og uten at det fører til noen forpliktelse. Kontakt 
Victaulic for ytterligere informasjon.

10. RETURNERT MATERIALE: Ingen retur av varer 
som er sendt ut godtas, med mindre selger tidligere har 
blitt informert skriftlig om årsaken til returen og har fått 
muligheten til å verifisere defekten eller defisiensen som 
påstås å finnes og har kommet enighet om at denne 
finnes. Hvis selgeren godtar returen av varene, skriftlig, 
av noen som helst annen årsak enn defekt eller defisiens, 
forbeholder selgeren seg å ta en avgift for transport og 
ny utførelse, samt i tillegg en administrasjonsavgift som 
tilsvarer tretti prosent (30 %) av fakturaprisen relatert til 
varene som returneres.

1. GODKJENNELSE: Ingen kontrakt skal være gyldig 
med mindre den er godkjent skriftlig av selger. Verbale 
bestillinger samt avvik fra våre generelle vilkår og 
betingelser for salg er ikke gyldige, med mindre de 
godtas skriftlig. Selgers levering består kun av varene, 
dokumentene og tjenestene som er spesifisert i tilbudet. 
Godkjennelse av et tilbud til kjøperen inkluderer også 
dennes godkjennelse av selgerens generelle vilkår og 
betingelser for salg, og de aktuelle vilkår og betingelser har 
prioritet over alle motsigende betingelser fra kjøpers side.

2. GYLDIGHET: Med mindre annet er avtalt, gjelder 
selgers tilbud i 30 dager. Etter denne perioden krever  
de bekreftelse.

3. FORSENDELSESVILKÅR: EX WORKS. Med mindre 
annet er angitt i bestillingsbekreftelsen, skal alle skatter, 
avgifter, utlegg, belastninger og kostnader som skal 
betales ved eller etter levering med hensyn til varene, 
betales av kjøperen.

4. MINIMUM BESTILLINGSVERDI: Minimum netto 
bestillingsverdi (kun produktverdi - eksklusiv MVA)  
er 100 EUR/USD/GBP (7000 INR).

50 EUR/USD/GBP (3500 INR) vil legges til alle bestillinger 
under minimum bestillingsverdi. Dette beløpet vil legges 
til som en administrasjonsavgift på bestillingsbekreftelsen/
fakturaen.

5. RISIKO FOR TAP OG SKADE: Med mindre annet 
er angitt i ordrebekreftelsen skal leveringen finne sted 
ex-fabrikk fra logistikksenteret som nevnt på bunnen av 
bestillingsbekreftelsen, og fra dette tidspunkt går risiko 
for ta over på kjøper. Ved skriftlig forespørsel fra kjøper 
skal selger, uten noen ansvar, arrangere forsikring på 
forsendelsene mot tap og skade under transport,  
men i kjøperens navn og på dennes kostnad.

6. BETALING: Med mindre annet er angitt på fakturaen 
skal alle betalinger som forfaller, betales i EUR til selgers 
bankkonto. Med mindre annet er avtalt skriftlig, er 
vilkårene 30 dager netto fra fakturadato. Hvis betaling 
ikke foretas innenfor bestemt tidsperiode, tilkommer 
automatisk, uten ytterligere varsel, 2 % (to prosent) 
økning per måned på de ubetalte beløpene.
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Brukerens ansvar for valg av riktig produkt
Hver bruker har det endelige ansvaret for å avgjøre om et Victaulic produkt egner seg til 
det planlagte formålet med hensyn til industristandarder og prosjektspesifikasjoner samt 
instruksjonene fra Victaulic angående ytelse, vedlikehold, sikkerhet og advarsler. Ikke noe av 
innholdet i dette eller andre dokumenter eller muntlige anbefalinger, råd eller meninger fra  
en ansatt hos Victaulic, kan endre, variere, erstatte eller kansellere vilkår i Victaulic Companys 
standard salgsbetingelser, installasjonsveiledning eller i denne ansvarsfraskrivelsen.

Intellektuell eiendomsrett
Ingen påstander i dette dokumentet angående mulig eller foreslått bruk av materialer, 
produkter, service eller design, er beregnet på eller skal brukes til å innvilge lisenser under 
patenter eller annen intellektuell eiendomsrett som tilhører Victaulic eller noen av deres 
datterselskaper eller tilknyttede selskaper som dekker slik bruk eller design, eller som  
en anbefaling for bruk av slikt materiale, produktservice eller design hvis dette er brudd  
på en patent eller annen intellektuell eiendomsrett. Uttrykket “Patentbeskyttet” eller 
“Patentanmeldt” henviser til design eller brukspatenter eller patentsøknader for  
gjenstander og/eller bruksmetoder i USA og/eller andre land.

Merk
Dette produktet skal produseres av Victaulic eller i henhold til spesifikasjoner fra Victaulic. 
Alle produkter skal installeres i samsvar med gjeldende installasjons-/monteringsinstruksjoner 
fra Victaulic. Victaulic forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner, design  
og standardutstyr uten varsel og uten å pådra seg forpliktelser.

Installasjon
Se alltid Victaulic installasjonshåndboken eller installasjonsinstruksjonene for produktet som 
installeres. Håndbøker som inneholder fullstendige instruksjoner for installasjon og montering 
følger med hver forsendelse av Victaulic-produkter, og er også tilgjengelig i PDF-format på 
vårt nettsted på www.victaulic.com.

Garanti
Se avsnittet om garanti i den gjeldende prislisten eller kontakt Victaulic for mer informasjon.

Varemerker
Victaulic og alle andre Victaulic merker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører 
Victaulic Company og/eller deres tilknyttede enheter, i USA og/eller i andre land.
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1.0 VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG (forts.)

11. PRODUKTENDRING: Retten til å foreta endringer  
i design eller materialer ved behov, uten forvarsel,  
er forbeholdt. 

12. TEGNINGER: Tegninger og tekniske data som er 
inkludert i selgers tilbud, er kun for informasjon. De skal  
ikke være bindende for konstruksjon med mindre det 
er sertifisert. Alle slike dokumenter som overføres til 
kjøper, forblir selgers eiendom. De skal ikke overføres til 
tredjeparter eller kopieres og skal ikke brukes i tilknytning 
til denne kontrakten.

13. INSPEKSJON: Kjøpers inspektører eller ekspeditører  
vil kun mottas etter avtale med selgerens kundeservice-
avdeling. Det er selgerens policy å ikke godta noen 
ekspedisjon på sine leverandører. I tilfelle inspeksjon 
kreves, vil varene faktureres to uker etter vår varsling  
"varer klare til inspeksjon", og vår faktura vil forfalle 
i henhold til de betingelsene som er angitt over fra 
utstedelsesdato for faktura.

14. VALG AV LOV OG RETTSOMRÅDE: Gyldigheten, 
ytelseskonstruksjonen og effekten av disse vilkår og 
betingelser skal styres av belgisk lov, inkludert enhetlige 
lover om internasjonalt salg av varer, som er ratifisert 
av Belgia. Enhver tvist i forbindelse med disse vilkår og 
betingelser skal bestemmes gjennom domstol ansvarlig 
på stedet for selgers hovedkontor. Uavhengig av det 
forutgående kan selger etter eget skjønn ta juridiske 
handlinger mot kjøperen ved domstolen på stedet for 
sistnevntes hovedkontor.

15. KRAV: Hvis det ikke innleveres varsling om krav 
skriftlig innen ti (10) dager fra mottaksdato, skal dette 
utgjøre en frasigelse fra kjøpers side om krav med 
hensyn til disse varene.

2.0 GARANTI

Vi garanterer at alle produkter er fri for defekter i materialer 
og utførelse under normale bruks- og driftsforhold.  
Vår forpliktelse under denne garantien er begrenset til  
å reparere eller erstatte etter eget valg på vår fabrikk ethvert 
produkt som innen ett år etter levering til opprinnelig 
kjøper blir returnert med frakt betalt, og som i følge vår 
undersøkelse viser seg å være defekt.

DENNE GARANTIEN ER UTTRYKKELIG I STEDET FOR 
ALLE ANDRE GARANTIER, ENTEN DE ER UTTRYKTE 
ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT ENHVER 
UNDERFORSTÅTT GARANTI FOR SALGBARHET ELLER 
EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. KJØPERENS 
ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL SKAL VÆRE 
FOR REPARASJON OG ERSTATNING AV DEFEKTE 
PRODUKTER, SLIK SOM GITT I DETTE DOKUMENTET. 
KJØPEREN GODTAR AT IKKE NOE ANNET RETTSMIDDEL 
(INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TILFELDIGE 
ELLER FØLGESMESSIGE SKADER FOR TAPTE 
PROFITTER, TAPT SALG, SKADER PÅ PERSONER 
ELLER EIENDOM ELLER ANNET TILFELDIG ELLER 
FØLGESMESSIG TAP) SKAL VÆRE TILGJENGELIG  
FOR VEDKOMMENDE.

Victaulic aksepterer heller ikke at andre tar eller godkjenner 
noe ansvar i forbindelse med salg av slike produkter.

Denne garantien gjelder ikke for noe produkt som har 
vært utsatt for misbruk, uaktsomhet eller uhell eller 
som er blitt reparert eller endret på noen måte utenfor 
Victaulics fabrikk, eller som har vært brukt på en 
måte som strider i mot instruksjoner eller anbefalinger 
gitt av Victaulic. Victaulic skal ikke holdes ansvarlig 
for konstruksjonsfeil som skyldes unøyaktig eller 
ufullstendig informasjon fra kjøperen eller dennes 
representanter.

Produkter som er kjøpt av Victaulic og videresolgt, vil ha 
originalutstyrets produsentgaranti videreført til Victaulics 
kunder.

IKRAFTTREDELSE

10. DESEMBER 2015
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