
    
 

 

 
 

 

 

 

 

§ 1. Anvendelsesområde

    

 

Spir Oslo AS (org 817066542) 

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 

Spir oslo AS leverer varer og yter tjenester på vilkår som beskrevet nedenfor. 
 

Disse betingelsene er Spir Oslo AS, heretter kalt Spir Oslo 

sine betingelser for inngåelse av avtaler om salg og levering 

av varer og tjenester til kjøper, heretter kalt kunde. 

Betingelsene kommer til anvendelse med mindre annet er 

skriftlig avtalt. 

 

§ 2. Betalingsvilkår – Forsinkelsesrente 
Faktura vil bli sendt hurtigst mulig etter levering. Fakturaen 

forfaller til betaling netto per 20 dager fra fakturadato. Ved 

for sen betaling beregnes en forsinkelsesrente på 18 % samt 

et purregebyr. 

 

§ 3. Priser 
Fakturadagens priser gjelder, hvor ikke annet er avtalt. Spir 

Oslo prisliste er ikke bindende tilbud. Skriftlige tilbud 

gjelder i 30 dager fra tilbudets dato om ikke annet er avtalt. 

Det tas generelt forbehold om adgang til å endre avtalte 

priser ved endring i offentlige avgifter, toll og valutakurser. 

Alle priser oppgis eksklusive merverdiavgift, emballasje og 

frakt. 

 

§ 4. Leveringsvilkår 
Våre generelle leverings vilkår er EX Works Spir Oslo. 

Hvis kunden ønsker en spesiell forsendelsesmåte, må han 

gjøre Spir Oslo oppmerksom på dette ved bestilling av 

varen. Kunden inspiserer i egen interesse varene ved 

framkomst slik at reklamasjon ved transportskader straks 

kan fremmes ovenfor transportøren. Frakt, emballasje etc. 

vil normalt bli belastet kunden. 

 

§ 5. Leveringstid – Forsinket levering 
Hvor leveringstid er skriftlig avtalt, vil Spir Oslo så langt 

som mulig søke å overholde denne. Hvis forhold som Spir 

Oslo ikke er herre over umuliggjør eller forsinker 

leveransen, medfører dette ikke erstatningsansvar for Spir 

Oslo. Dersom avtale om konvensjonalbot vedrørende 

leveransen er inngått og Spir Oslo ikke leverer materialet til 

rett tid, er kunden berettiget til konvensjonalbot fra den dag 

levering skulle funnet sted. Konvensjonalboten utgjør 0,5 

% for hver hel ukes forsinkelse, regnet av den avtalte 

kjøpesum som knytter seg til det materialet som ikke kan 

tas i bruk som forutsatt på grunn av forsinkelsen. 

Konvensjonalboten kan ikke overstige 7,5 % av dette 

beregningsgrunnlaget. 

 

§ 6. Avbestilling 
Hvis kunde avbestiller varen og/eller tjenesten, må han 

betale alle omkostninger ved avbestillingen samt erstatning 

for tapt fortjeneste og annet direkte og dokumentert tap som 

Spir Oslo måtte lide. 

 

§ 7 Kreditormora 

Hvis kunde unnlater å ta imot levering på den avtalte dag, er 

han likevel forpliktet til å betale som om varen hadde vært 

levert. Spir Oslo skal for kundens regning og risiko ha 

omsorg for varene. Spir Oslo skal skriftlig oppfordre 

kunde til å motta varene innen rimelig tid. Unnlater kunde 

å gjøre dette innen angitte frist, kan Spir Oslo gjennom 

skriftlig meddelelse til kunde heve avtalen og kreve 

erstatning av kunde for det tap som kunden har påført Spir 

Oslo. 

 

§ 8. Ansvar for mangler og produktansvar 

Spir Oslo forplikter seg til å avhjelpe alle mangler som 

skyldes feil i konstruksjon, materiell eller tilvirkning, med de 

begrensninger som følger av nedenstående bestemmelser. 

Mangelfulle varer eller mangelfulle deler som byttes ut, skal 

stilles til Spir Oslo sin disposisjon. Spir Oslo ansvar omfatter 

mangler som viser seg i løpet av seks måneder fra den dag 

varen ble levert. Spir Oslo sitt ansvar omfatter ikke mangler 

som oppstår ved eller som er forårsaket av materiell som er 

skaffet av kunde eller ved konstruksjoner, behandlinger mv. 

som er forskrevet av kunde. Spir Oslo er ansvarlig for 

personskader bare hvis det dokumenteres at skaden skyldes 

feil eller forsømmelse begått av Spir Oslo. Spir Oslo har ikke 

ansvar for skade på fast eiendom og løsøre etter at det leverte 

produkt er kommet i kundens besittelse. Heller ikke har Spir 

Oslo ansvar for skade på produkter der komponenter framstilt 

av kunde inngår. 

Disse begrensningene i Spir Oslo sitt ansvar gjelder ikke 

dersom Spir Oslo har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. 

I intet tilfelle har Spir Oslo ansvar for driftstap, tapt 

fortjeneste eller annet indirekte tap som følger av mangler 

eller produktskader. I den utstrekning Spir Oslo måtte bli 

pålagt ansvar overfor tredjemann er Spir Oslo sitt ansvar 

begrenset i samme omfang som beskrevet i foregående ledd 

i § 8. 

 

§ 9. Skadeforebyggende tiltak 

Fremmer tredjemann krav mot kunde om erstatning for 

skade som omhandlet i § 8 eller blir kunde på annen måte 

oppmerksom på farlige defekter ved varen, må kunde om 

mulig avverge faren og straks underrette Spir Oslo om dette 

slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. 

 

§ 10. Reklamasjoner 
Etter mottakelse av varene skal kunde omgående undersøke 

disse. Dersom feil eller mangler oppdages, skal kunde 

umiddelbart og senest 8 dager etter mottakelse av faktura, 

reklamere skriftlig. Spir Oslo kan kreve å undersøke varen 

eller få tilsendt varen eller prøve av varen for undersøkelse 

før en reklamasjon godtas. Varer må bare returneres etter 

avtale med Spir Oslo. Retur må være forsvarlig emballert, 

kunde bærer risikoen for returnerte varer inntil de er mottatt 

av Spir Oslo. Ved godkjent reklamasjon, vil eventuell 

transport- og assuranseomkostninger vedrørende returen bli 

dekket av Spir Oslo. 

 

§ 11. Salgspant 
Varene leveres med salgspant jfr. Pantelovens § 3- 14/17 

kap. Og for øvrig i.h.t. Spir Oslo sine Alminnelige 

forretningsvilkår. 

 

§ 12. Spesielle vilkår 
Under spesielle forhold kan andre vilkår avtales skriftlig. 

Endrede vilkår gjelder kun så langt den skriftlige ordlyd 

rekker, ellers gjelder disse alminnelige vilkår. Vilkår som 

kunde måtte stille i sin bestilling, binder ikke Spir Oslo om 

ikke Spir Oslo skriftlig har bekreftet disse vilkår som avtale. 

 

§ 13. Lov om kjøp 

Hvis intet annet framgår av ovennevnte forretningsvilkår, 

anvendes bestemmelsene i kjøpsloven. 

 

§ 14. Force Majeure 

Spir Oslo forholder seg retten til å fraskrive seg ansvar for 

uforutsette hendelser som skyldes Force Majeure. 

 

§ 15. Tvister 
I tilfelle uenighet om forståelsen av disse betingelsene, skal 

tvisten henvises til en voldgiftsrett på tre medlemmer, hvor 

hver part oppnevner 1/en representant, og den tredje 

oppnevnes av den bransjeforening under hvis arbeidsområde 

produktene naturlig tilhører. Tvister avgjøres i Oslo og norsk 

rett gjelder. Om voldgiftsrettens sammensetning og 

saksbehandling gjelder for øvrig bestemmelsene i Tvml. kpt. 
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