SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
1. Eiendomsrett, heftelser
Selgeren innestår for at salgsgjenstanden er hans eiendom og fri for
heftelser. Kjøperen innestår for at eventuelle innbyttegjenstander er
hans eiendom og fri for heftelser.
2. Tekniske data
Tekniske data som det blir henvist til i denne kontrakten, og som har
praktisk betydning for kjøperen, er bindende. Dataene skal forstås
med de toleranser som er vanlig i følge standarder eller sedvane for
vedkommende salgsgjenstand. Det tas forbehold om fabrikasjonsendringer etter at kontrakten er inngått, med mindre disse reduserer salgsgjenstandens kvalitet og kapasitet. Kjøperen har risikoen
for at de tekniske data og salgsgjenstanden passer for hans behov.
3. Valutakurser, toll- og avgiftssatser
Selgeren har rett til å endre kontraktsprisen som en følge av endringer i valutakurser, toll- og avgiftssatser, endringer i pris fra fabrikk eller leverandør eller andre forhold utenfor selgerens kontroll i
perioden mellom kontraktsinngåelse og faktureringstidspunkt. Endringer som gir et pristillegg i forhold til kontrakt på mindre enn 2
% avregnes ikke. Endringer som gir et pristillegg på mer enn 10 % i
forhold til kontrakt gir kjøperen rett til å heve kontrakten.
4. Salgspant
Selgeren forbeholder seg salgspant i salgsgjenstanden for kjøpesummen med eventuelle renter og omkostninger, avbetalingstillegg og utlegg for kjøperen i forbindelse med salget. Selgeren har
rett til å ta salgsgjenstanden tilbake hvis kjøperen misligholder sin
betalingsplikt. Før kontrakten er oppfylt, kreves det samtykke fra
selgeren dersom salgsgjenstanden skal videreselges, pantsettes
eller på noen måte disponeres slik at gjenstandens verdi forringes
eller selgerens adgang til å ta gjenstanden tilbake blir vanskeliggjort. Kjøperen forplikter seg i kontraktstiden til å behandle de kjøpte
varer med omhu og forsiktighet, og holde dem forsvarlig ved like.
Kjøperen er forpliktet til på forlangende å forevise gjenstandene
for kontraktinnehaveren eller dennes fullmektig, som har rett til å
besiktige gjenstanden.
5. Forsikring
Ved kredittkjøp eller avbetaling plikter kjøperen å holde gjenstanden kasko forsikret i tiden fra risikoens ovegang til kjøpesummen med renter og omkostninger er fullt ut betalt. Polisene skal
på forlangende forelegges selgeren. Selgeren har fortrinnsrett til
dekning av restkjøpesummen i forsikringskravet.
6. Levering
Risikoen for salgsgjenstanden går over på kjøperen når selgeren
har overlevert den til kjøperen eller transportmiddel på det leveringssted som er angitt på kontraktens forside. Er intet angitt, går
risikoen over på kjøperen når salgsgjenstanden forlater selgerens
forretningssted. Overskytende materiell ved prosjektleveranser er
selgerens eiendom. Leveringstidspunktet er
fast angitt hvis ikke annet er avtalt. To datoer brukes for å angi
eventuelt spillerom. Er ikke rubrikken for leveringstidspunktet utfylt,
skal levering skie ved påkrav i rimelig tid etter kontraktsinngåelsen.
Blir selgeren klar over at levering ikke kan finne sted til avtalt tid,
skal han uten ugrunnet opphold underrette kjøperen om årsaken
til dette og om mulig opplyse om ny leveringstid. Overskrider avtalt
leveringstid med mer enn 3 mnd., har kjøperen rett til å heve kontrakten.
7. Leveringshindringer — fritakelsesgrunner
Selgeren har intet ansvar for forsinket eller uteblitt levering hvis
dette skyldes forhold som ligger utenfor selgerens kontroll. Som slike
hindringer anses omstendigheter som ikke er av en slik beskaffenhet
at selgeren ved kjøpets avslutning burde ha regnet med dem, f.eks.
tilfeldig undergang av alle gjenstander av den art eller det parti
kjøpet angår, ved krig, innførelsesforbud, forsinket eller uteblitt levering fra fabrikk eller leverandør e.l. Når slik hindring inntreffer, kan
kontrakten heves etter reglene i pkt. 7, med mindre partene kan enes
om en forlengelse av leveringstidspunktet.
Dersom salgsgjenstanden ikke kan leveres som følge av leveringshindring, har kjøperen intet krav mot selgeren utover en rett til å få
tilbakebetalt allerede utlagte deler av kjøpesummen.

8. Undersøkelsesplikt
Skal salgsgjenstanden utgjøre en del av eller et tillegg til gjenstander som er levert eller skal leveres av tredjemann, har kjøperen ansvaret for at salgsgjenstanden som ledd i dette oppfyller nødvendige funksjonskrav. Kjøperen plikter å undersøke salgsgjenstanden
så snart han har mottatt den. Mangler ved salgsgjenstanden, som
kjøper oppdager eller burde ha Oppdaget ved denne undersøkelsen, skal reklameres skriftlig innen 8 - åtte - dager etter mottakelsen.
9. Mangler og reklamasjon
Er ikke annet avtalt, har kjøperen reklamasjonsrett i en periode på
12 - tolv - måneder fra leveringsdagen hvis det i denne perioden
oppstår mangler på fabrikknye gjenstander. For reservedeler er
reklamasjonstiden 6 - seks - måneder. For nye traktorer og skurtreskere gjelder særlige reklamasjons frister. Mangler skal
reklameres skriftlig uten ugrunnet opphold, og senest 8 - åtte dager etter at mangler blir oppdaget Selgerens ansvar er begrenset
til mangler som forelå på leveringstidspunktet. Selgeren har rett til
å avhjelpe mangler som kjøperen reklamerer over. Retten til å avhjelpe mangelen innebærer følgende:
a) Anskaffelse av ny del eller reparasjon av den defekte del på betryggende måte.
b) Dekke alle rimelige utgifter med reparasjoner og/eller utskiftninger av deler. Såfremt selgeren avhjelper en påberopt mangel innen
rimelig tid, har kjøperen ikke anledning til å heve kjøpet. Ved berømmelsen av hvorvidt den medgåtte tid er rimelig, skal det tas hensyn
til at selgeren skal ha anledning til å besiktige salgsgjenstanden,
innhente produsentens uttalelse om mangelen samt bestemme
hvorledes og hvem avhjelpningsarbeidet skal utføres av. Skal
salgsgjenstanden utgjøre en del av eller et tillegg til gjenstander
som er levert eller skal leveres av tredjemann, er ansvaret
begrenset til mangler ved selve salgsgjenstanden.
10. Erstatning ved mangler og forsinkelse
Selgeren er bare pliktig til å betale erstatning ved vesentlig
forsinkelse eller dersom en mangel ikke blir avhjulpet innen rimelig
tid. Selgerens erstatningskrav er videre begrenset til 10 % av
kjøpesummen. Indirekte tap sa som produksjonstap, tapt arbeidsfortjeneste, konsekvens eller avbruddstap erstattes ikke. Selger fraskriver seg også eventuelt produktansvar pga. mangel ved
salgsgjenstanden.
11. Reklamasjon på brukte maskiner og utstyr
Brukte salgsgjenstander leveres i den stand de befinner seg. Selgeren har intet ansvar for mangelen hvis det ikke er skriftlig avtalt.
12. Annullering
Ved annullering av inngått kjøpekontrakt har FKRA rett til å kreve et
annulleringsgebyr på 15 % ved avtalt kontraktssum. Avtale om rett
til avbestilling og vilkårene for dette skal være skriftlig for å kunne
gjøre gjeldende overfor selgeren.
13. Betalingsbetingelser
Hvis ikke annet er avtalt, skal betaling skje kontant ved levering.
Hvis kontrakten på noe vesentlig punkt misligholdes av kjøperen,
f.eks. ved at han ikke overholder betalingsbetingelsene, er hele restgjelden forfalt til betaling, i så fall kan selgeren kreve betalt hele
sitt tilgodehavende med renter og omkostninger. Dersom kjøperen
unnlater å overta salgsgjenstanden når denne er stilt til hans
rådighet i samsvar med kontrakten, plikter han allikevel å overholde
betalingsbetingelsene. Ved forsinket betaling som skyldes forhold
på kjøperens side, kan selger kreve bedriftens til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente. Hvis ikke annet er avtalt, skal kjøperen ved
forsinket levering godskrives renter av innbetalt beløp for forsinkelsestiden tilsvarende Norges Banks lånerente til bankene.
14. Avtalevilkår
Selgeren er ikke bundet av eventuelle muntlige avtaler mellom selger og kjøper som ikke er inntatt i denne kontrakt.
15. Tvister, verneting
Tvister mellom partene i anledning dette kontraktsforhold skal avgjøres av de ordinære domstoler, dersom partene ikke avtaler voldsgiftbehandling (tvistemålsloven kapittel 32) eller at avgjørelsen skal
overlates til en anneninstans (reklamasjonsnemda e.l.).

