PR. 01.04.2021

Moderne Kjøling AS
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Som salgs- og leveringsbetingelser for leveranse av produkter, utstyr og komponenter til kuldeanlegg m.v. fra Moderne Kjøling
AS gjelder bransjestandarden FL-VA/VVS/KULDE 2020, tilgjengelig på http://renkulde.no/reklamasjon , med de endringer og
suppleringer som fremgår under og i selve tilbudet/ordredokumentene til kjøper. Disse salgs- og leveringsbetingelsene har forrang
fremfor andre leveringsbetingelser i den utstrekning de ikke uttrykkelig fravikes ved skriftlig avtale mellom partene.
1.

Tilbud (tillegg til FL-VA/VVS/KULDE 2020 pkt.1)

Demontering av salgsgjenstanden skjer i tilfelle på Kjøperens bekostning,

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift og andre offentlige avgifter.

og Selgeren er ikke forpliktet til å godtgjøre bygningsarbeider eller

Ved endringer i valutakurser eller priser fra leverandører, har Selger

andre utgifter som Kjøperen har hatt i forbindelse med montering av
varen – eller fjerning av den, og eventuelt remontering. Reparasjon/
mer

Kjøper har selv ansvaret for å kontrollere at Selgers tilbud er i

hensiktsmessig

å

foreta

reparasjon/avhjelp

hos

Kjøperen.

overensstemmelse med Kjøpers formål. Med mindre annet er skriftlig avtalt
er Selger ikke ansvarlig for noen del av prosjekteringen, for anvendelsen

6.

Selgers erstatningsansvar (tillegg til FL-VA/VVS/KULDE 2020 pkt.13.7)
Selgeren er ikke i noe tilfelle pliktig til å svare erstatning for

av varen, eller for varens kompatibilitet med andre produkter.

Kjøperens

2.

indirekte

tap,

herunder;

produksjonstap,

tapt

Produktinformasjon (tillegg til FL-VA/VVS/KULDE 2020 pkt. 5)

fortjeneste, tap av kuldemedium uansett årsak, eller for skader

Dokumentasjon og bruks- og monteringsanvisninger som ikke har

som varen eller bruken av den har voldt på personer, ting

lovpålagt språkkrav medfølger produktet og/eller gjøres tilgjengelig

eller varer, med mindre Selgeren har utvist grov uaktsomhet.

elektronisk i produsentens originalversjon.
forespørres

Når det gjelder konsekvensskader, fraskriver Selgeren seg ethvert

ved ordretidspunktet faktureres etter medgått tid og kostnad.

erstatningsansvar med hensyn til varer som måtte gå tapt på

Transport (tillegg til FL-VA/VVS/KULDE 2020 pkt. 7.1)

mindre

Dokumentasjon

ut

over

det

som

foreligger

eller

grunn av temperatursvikt ved mangler i kuldeanlegget med

3.

Selgeren

har

utvist

grov

uaktsomhet.

Eiere

av

kjøle-

eller frysevarer henvises i denne forbindelse til selv å sørge
for at varene er forsikret mot temperatursvikt under lagring.

ordredokumentene. Transporten skjer i henhold til transportørens
standardvilkår.

7.

Retur (tillegg til FL-VA/VVS/KULDE 2020 pkt. 14)

med

Kjøper har ikke rett til å avbestille eller kansellere hele eller

transportør dersom Kjøper ikke kan være til stede innenfor normal

deler av inngått avtale med mindre Selger samtykker til dette.

Kjøper

er

ansvarlig

for

å

avtale

leveringstidspunkt

leveringstid for pakker (8-16). Gebyrer som påløper ved bomtur
faktureres

kjøper.

Forsinket

levering

innenfor

transportørens

8.

Fakturering (tillegg til FL-VA/VVS/KULDE 2020 pkt. 16)
Selgers standard betalingsbetingelser er netto 20 dager. Ved

vilkår gir ikke grunnlag for heving av kjøpet eller erstatningskrav.

overskridelse av betalingsfristen påløper forsinkelsesrente i henhold

4.

Reklamasjon (endring FL-VA/VVS/KULDE 2020 pkt. 12.4)

til forsinkelsesrenteloven, samt eventuelt purregebyr i henhold til

Selger svarer ikke for mangel Kjøper ikke har reklamert over

inkassoloven. Kjøpers reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler

innen to (2) år etter mottagelse av varen. Reklamasjoner varsles

fritar ham ikke for rettidig betaling.

i henhold til rutiner som angitt på http://renkulde.no/reklamasjon

9.
5.

Selgers ansvar for mangel (tillegg til FL-VA/VVS/KULDE 2020 pkt.13)

Kjøpers ansvar (tillegg til FL-VA/VVS/KULDE 2020)
Kjøper er ansvarlig for å følge lover, forskrifter, god praksis og

Pkt. 13.1

produsentens anvisninger

Ved leveranse som har verdi mindre enn kr. 2000 har kjøper likevel bare

anleggseier om relevante forhold ved produktet og dets bruk.

samt

pliktig

i

å

veilede

sluttbruker/

rett til å kreve omlevering. Selger har rett til å velge å omlevere eller
utbedre varen.

10. Salgspant (tillegg til FL-VA/VVS/KULDE 2020)

Pkt. 13.2

Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med

Selgers ansvar for direkte utskiftningsarbeider er begrenset oppad til to

tillegg av renter og omkostninger er betalt, jf. panteloven § 3-14.

(2) ganger varens verdi.

11. Personvern (tillegg til FL-VA/VVS/KULDE 2020)
Feil forårsaket av systemfeil, samt væskeslag, oljemangel, smøresvikt

Inngåelse og gjennomføring av avtalen og bestillinger kan innebære

pga. oljevandringer, forurensninger og/eller fuktighet i anlegget er

registrering og behandling av personopplysninger. Behandlingen

ikke gjenstand for reklamasjon. Ved reklamasjon på kompressor eller

er regulert i Selgers personvernerklæring, se www.renkulde.no

andre komponenter som arbeider i et komplett system, plikter Kjøperen
å gi opplysninger om systemets oppbygging, driftsbetingelser og

12. Tvister (tillegg til FL-VA/VVS/KULDE 2020)
Disse salgs- og leveringsbetingelser og enhver tvist som måtte oppstå

skal det kunne fremvises journal som dokumenterer at forskrifter er fulgt.

mellom Kjøper og Selger er underlagt norsk rett. Tvister som måtte
oppstå i forbindelse med eller som et resultat av avtalen, og som ikke

Såfremt betingelsene for avhjelp foreligger, er det kun den defekte
delen som avhjelpes ved bytting eller retting.

løses i minnelighet, skal avgjøres ved de ordinære domstoler. Ved et
eventuelt søksmål anses Oslo tingrett som verneting vedtatt av begge
parter.

