
Salgsvilkårene gjelder alle tilbud og kontakter om levering av produkter fra SCHÜTZ 
Nordic AS (i det følgende kalt „selger“) med mindre annet er skriftlig avtalt med 
kjøperen.

1. KontraKtsinngåelse
1.1  Tilbud avgis på grunnlag av disse salgsvilkår og er uforbindtlig med mindre annet 

uttrykkelig fremgår.
1.2  Ved bestilling anses kjøperen å ha godtatt salgsvilkårene. Gyldig avtale foreligger 

ikke før selger enten har bekreftet bestillingen eller foretatt levering.

2. Prisen
2.1  I tillegg til avtalt pris kommer skatter og avgifter.
2.2  Forandringer i produksjonsomkostningene inntrådt etter kontraktsinngåelse  

berettiger selger til pristillegg for meromkostninger. Hvis pristillegget utgjør mer 
enn 3 % av fakturaverdien, kan kjøperen heve kontrakten for eventuelle gjenstå-
ende leveringer. Dersom selger ikke har mottatt melding om heving innen 15 da-
ger etter underretning om pristillegget ble avsendt, skal kjøper anes å ha godtatt 
pristillegget.

2.3  Økning i transport – eller forsikringsomkostninger inntrådt etter kontraktsinngå-
else, skal dekkes av kjøper som ikke kan påberope dette som grunnlag for heving 
av kontrakten.

3. leveringsbetingelser
3.1  Varen leveres fritt opplastet fra selgers lager når ikke annet er avtalt. Varen anses 

levert når selger har underrettet kjøper om at varen er ferdig til avhenting eller 
avsendelse.

3.2  Selger plikter ikke å tegne transportforsikring for varen, unntatt ved CIF-salg og er 
uten ansvar for skade oppstått under transport.

3.3  Fortolkning av leveringsbetingelser som FOB, DIF, C&F eller lignende, skal skje  
etter regelen i Incoterms 1953, utarbeidet av International Chamber of Commerce, 
med senere endringer.

4. ForsinKelse
4.1  Finner selger at det ikke er mulig å foreta leveranse til avtalt leveringstid, eller 

må forsinkelse fra selgers side anses som sannsynlig, skal kjøper på hensiktsmes-
sig måte underrettes uten unødig opphold. Så vidt mulig skal selger samtidig gi  
beskjed om når leveransen påregnes å bli fullført.

4.2  Leveringstiden skal utsettes med en tid som etter omstendigheten er rimelig,  
dersom forsinkelsen skyldes forhold utenfor selgerens kontroll. Forhold utenfor 
selgers kontroll omfatter arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet, sår  
selger ikke kan råde over den, som brann, krig mobilisering eller uforutsette  
militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjo-
ner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vare-knapphet, 
større kassasjoner, inngrep av statsmakt, herunder beslag av lisenser m.v., inn-
skrenkinger i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved leveranser som følge av 
slik omstendighet som omhandles i dette punkt. Tilsvarende gjelder ved forsin-
kelse som skyldes handling eller unnlatelse f r a kjøpers side.

4.3  Dersom selger ikke foretar levering innen den tid som er fastsatt i pkt. 4.1, eller 
innen den forlengende leveringsfrist som følger av pkt. 4.2, er kjøperen berettiget 
til å heve kontrakten for ennå ikke foretatte leveranser dersom forsinkelsen er 
vesentlig. Dersom kjøper ønsker å benytte hevningsretten, skal selger underrettes 
uten ugrunnet opphold.

4.4  Kjøper kan ikke påberope forsinkelse som grunnlag for ytterligere misligholdsbe-
føyelser, herunder erstatningsansvar, overfor selger.

5. ansvar og mangler
5.1  Alle anvisninger angående varens innhold eller anvendelse gitt av selger i teknisk 

litteratur eller teknisk service, er veiledende.
5.2  Ved mottagelsen av varen før den tas i bruk, skal kjøper kontrollere at leveransen 

stemmer med avtalt kvantum og spesifikasjoner.
5.3  Selgers ansvar omfatter bare mangler hvor kjøper reklamerer skriftlig uten ugrun-

net opphold og senest 30 dager etter at levering er foretatt.
5.4  Har varen mangel som selger svarer for, har selger valget mellom å gi forholdsmes-

sig avslag i prisen, heve kontrakten mot godskriving av fakturaverdi eller å foreta 
nødvendige utbedring, etterlevering eller omlevering.

5.5  Selger skal uten ugrunnet opphold informere kjøper om hvilken metode han velger. 
Velger selger å foreta utbedring, etterlevering, har kjøper hevningsrett dersom 
dette ikke foretas innen rimelig tid.

5.6  Kjøper skal ikke gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende overfor selger 
på grunn av mangel ved varen. Således er selgeren ikke erstatningsansvarlig  
heller ikke konsekvensansvar heri inkludert produkt - ansvar.

5.7  Skulle kjøpers kunde ha adgang til å holde selger etter denne kontrakt direkte 
ansvarlig for mangel, har sistnevnte full regressrett overfor kjøper med mindre det 
kan godtgjøres at selger etter denne kontrakt har vist uforsvarlig opptreden.

5.8  Kjøperen skal ikke returnere varer med mangler uten etter avtale med selger.  
Reklamasjon av mangel berettiger ikke kjøperen til unnlatelse eller forsinkelse av 
betaling for andre leverte varer.

6. betalingsvilKår
6.1 Betaling skjer til vår bankforbindelse.
6.2  Kjøperen skal betale for varen etter hvert som levering finner stede, med netto pr. 

30 dager fra fakturadato hvis ikke annet er avtalt. Oversittes betalingsfristen, skal 
kjøper svare morarenter etter den til enhver tid gjeldende rentesats fra den dag 
angjeldende faktura er forfalt til betaling.

6.3 Selger har salgspant i leverte varer inntil fakturabeløpet i sin helhet er betalt.
6.4  Er det før eller etter levering grunn til å anta at kjøperen ikke vil betale retti-

dig, kan selger kreve at kjøperen stiller betryggende sikkerhet for riktig betaling.  
Gjøres ikke dette, kan selger heve kontrakten.

7. Design etc.
7.1  Design som bygger på våre ideer eller tegninger er vår eiendom og kan ikke repro-

duseres av andre med mindre skriftlig tillatelse foreligger fra oss.
7.2  Modeller og verktøy fremstilt eller konstruert helt eller delvis for kjøpers regning, 

kan kun benyttes til produksjon av varer som skal leveres til ham, med mindre 
annet er særlig avtalt.

7.3  Modeller og verktøy som nevnt er kjøperens eiendom, og han skal holde dem 
brannforsikret. Endringer kan bare foretas med kjøperens samtykke og for hans 
regning.

7.4  Uten hensyn til pkt. 7.3 har selger bruks- og produksjonsrett til modellene og 
verktøyet. Dette gjelder også modeller og verktøy som selger eller tredjemann 
lager for å erstatte skadet modell eller verktøy.

7.5  Kjøperen kan ikke kreve utlevering av modeller og verktøy som han eier
a)   ved selgers konkurs, umiddelbart etter konkursåpning, eventuelt mot betaling  

etter pkt. 7.6.
b) ved opphør av selgers virksomhet
c)  dersom modellene eller verktøyet skal benyttes til en enkel produksjonsserie 

og unormalt lang arbeidsstans eller annen forsinkelse fra selgerens side hindrer  
kjøperens egen produksjon eller salg, eller

d)  dersom prisen på varen ikke lenger følger variasjoner i råvarepriser og lønninger 
eller de generelle konjunkturer, forutsatt at kjøperen har gitt selgeren varsel på 
minst 6 måneder om at levering vil bli krevet.

7.6  Krever kjøperen modeller og verktøy utlevert, skal han godtgjøre differansen  
mellom selgerens omkost ninger ved å lage dem og det kjøperen allerede har 
betalt for utføringen. Kjøperen har rett til å få selgerens omkostninger opplyst 
ved kontraktsinngåelsen.

7.7  Selgeren skal oppbevare modellen og verktøyet på forsvarlig vis. Dersom han i lø-
pet av en tre-års periode har mottatt bestillinger av rimelig størrelse fra kjøperen, 
opphører plikten til dette. De kan da ødelegges etter at kjøperen er underrettet 
om at dette vil bli gjort dersom bestilling ikke mottas innen 3 måneder.

7.8  Kunden har taushetsplikt vedrørende enhver spesifikasjon, tegning eller informa-
sjon som stilles til hans disposisjon.

8.  ForbuD mot overDragelse 
  Rettigheter eller plikter etter denne kontrakt, kan ikke overdras til tredjemann 

uten den annen parts skriftlige samtykke.

9.   tillegg til eller enDringer av KontraKten
 Tillegg eller endringer av kontrakten skal skje skriftlig.

10.  tvister
  ”Tvister under denne kontrakt skal partene så vidt mulig søke løst ved for hand- 

linger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten bringes inn  
for norske domstoler og avgjøres etter norsk rett. Verneting er Vinger og  
Odal Tingrett. Selgeren kan imidlertid bringe krav mot kjøperen inn for domsto-
lene i enhver kompetent jurisdiksjon.”
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