Alminnelige forretningsbetingelser (salgs- og leveringsbetingelser)
1.Gyldighetsområde
For alle tilbud,salg og andre ytelser gjelder de nedenforstående
forretningsbetingelser mellom de to avtalepartene.Ved avgivelse av ordre
erklærer ordregiver at våre forretningsbetingelser er kjent og at han er
inneforstått med disse.Våre ytelser ligger på ingen måte til grunn for andre
betingelser.Ved avvik fra disse betingelser skal det foreligge en spesiell
skriftlig avtale før slike slike særvilkår gjøres gjeldende.Det samme gjelder
ved muntlige tilsigelser fra AHB Norges representanter.
2.Tilbud
Alle tilbud er uforpliktende såfremt disse ikke er forsynt med akkseptfrist.For
alle vareprøver,fotografier,skisser og annet materiale som er stilt til rådighet
fra AHB Norge forbeholder vi oss uinnskrenket eiendomsrett.
3.Ordremottak
Ordre er først bindende for AHB Norge når disse er bekreftet skriftlig eller
varene er levert.
4.Priser
Gjeldende er priser på leveringstidspunktet.Prisene er fra lager i
Drammen.Prisene blir tillagt de på leveringsdagen lovmessige avgifter.Ved
ordre pålydende mindre enn NKr. 1000,- tillegges et ekspedisjonsgebyr på
NKr. 30,5.Emballering
Emballering ved utsendelse til kunde blir fakturert kjøper til kostpriser.
6.Forsendelse
Risiko overføres til kjøper så snart varen har forlatt vårt lager i
Drammen,respektiv produsentens lager ved spesielle direkteimporterte
varepartier fra produsent.Valget av speditør er vårt såfremt annet ikke er
spesielt avtalt.
7.Leveringsforpliktelse
Ved inngåelse av vår skriftlige ordrebekreftelse med kjøper blir vi ikke bundet i
forbindelse med leveringstid,mengde og mellomsalg.
Hvis de bestilte varer ikke er på vårt lager vil leveringstiden som regel være 46 uker.Oppfyllelse av leveringsplikten er kun gjeldende dersom kjøper har
overholdt betalingsbetingelsene på tidligere fakturaer.
Force Majeur
Leveringsforpliktelsene opphører hvis leveringen ikke er mulig på grunn av
høyere makter eller uforutsette begivenheter.Dette gjelder også hvis dette
inntreffer hos en av våre leverandører.I slike tilfeller kan vi fratre avtalen og
levere ordren etter nærmere avtalt frist.I det siste tilfellet er kjøper ikke
berettiget å tre ut av avtalen,tilbakevise dellevering eller kreve erstatning av
noen art.
Vi forplikter oss til å straks gi kunden beskjed ved inntreffelse av
leveringsforsinkelser eller bortfall av varer/ytelser.
8.Katalogbilder og mengdeangivelser
Katalogbilder og mengdeangivelser i brosjyrer og prislister er uttrykk for
gjeldende tilstand på trykktidspunktet.Vi forbeholder oss retten til
konstruksjonsbetingede endringer og prisvariasjoner.
9.Spesialproduksjoner
Spesialproduksjoner blir av oss først bindende utført når de av oss
utarbeidede målskisser er skriftlig bekreftet av kjøper.Priser og
betalingsbetingelser blir her særskilt avtalt.
10.Formularer
Vi tilstreber at våre formularer skal ha nyeste utforming.Formulartekster og
utførelser er uten forpliktelser.
11.Forsikringer
Risikoovergang skjer ved avgang lager eller produsent ved
spesialordre.Forsikring tegnes etter kundens ønske og bekostes av kjøper.
12.Betalingsbetingelser
(a) .Forfall: Ved registrert kundeforhold hos AHB Norge er
betalingsbetingelser netto-kontant med mindre annet er avtalt.Kjøpers saldo
forfaller til omgående betaling hvis noe kommer oss til kunnskap som gir
usikkerhet om kjøpers betalingsdyktighet som konkurs,betalingsstopp eller
lignende.
(b).Betaling med sjekk mottas kun med forbehold om dekning for innløsning.
(c):Kjøpere som ikke er registrerte kunder hos oss må forskuddsbetale eller
motta forsendelsen i oppkrav.
13.Eiendomsrett
Selger forbeholder seg eiendomsretten til leverte varer inntil kjøper har betalt
kjøpsprisen.Kjøper er kun berettiget til videresalg innenfor rammene av god
forretningsskikk.

I tilfelle videresalg fratrer kjøper den overfor avtager tilstående
kjøpsfordring.
Denne fratredelse er foreløpig stilltiende slik at avtager ikke får medelelse om
dette.
Kjøper er inntil annet foreligger fullmektiget til å innkreve fordringen.Kjøper er
derimot ikke berettiget til å avstå fra eller overdra fordringen.Selger avstår fra
inndrivelse av fordringer fra tredjeperson så lenge kjøper overholder sine
betalingforpliktelser.På forlangende fra selger har kjøper plikt til å melde fra
om fratredelse av fordringer overfor tredjepart.Utover dette er kjøper forpliktet
til å opplyse selger om navn på avtagere,størrelsen på eventuelle fordringer
og ellers gi selger de opplysninger som er relevante for inndrivelse av
fordringene.
Kjøper er forpliktet til å meddele selger om eventuelle pantstillelser av varer
og/eller fratredelser av fordringer gjennom tredjeperson eller andre
fordringer.Ved panstillelser skal selger få tilsendt en kopi av
pantstillelsesdokumenter og en erklæring fra kjøper om at eiendomsretten til
varene består,og at de pantsatte varer tilhører den som er omfattet av inngått
eiendomsrett.
Ved blanding,forbindelser eller bearbeiding med andre saker får selger
eiendomsrett i de nye varene som tilsvarer verdien på de fra selger leverte
varer.
Kjøper er forpliktet til å forsikre varene mot brann og tyveri og på selgers
forlangende å fremvise dokumentasjon for at så er tilfelle.
14.Reklamasjoner
Produkt eller funksjonsfeil som avdekkes uten gjennom spesiell testing skal
snarest og senest etter 8 dager fra varemottak meddeles oss skriftlig.Dette
gjelder også for andre innsigelser vedrørende feilleveranser eller feil leverte
mengder.Den/de aktuelle artikler kan fritt sendes tilbake.Ved transportskader
gjelder punkt.6.
Ved berettigete mangler som avdekkes innen 12 måneder etter
risikoovergang yter vi innen rimelig frist utbedringer,erstatningsleveranser
eller etterleveranser.
Ved utbedringer kan annulering av kjøp eller reduksjoner i pris ikke
påberopes av kjøper.
Om kjøper krever utbedringer på utstillingsstedet kan dette kun påberopes
ved dekning av selgers ekstraomkostninger.Hvis mangelkravet er berettiget
kan et forholdsmessig pengebeløp tilbakebetales til kjøper inntil utbedring har
funnet sted.Ellers gir ikke et mangelkrav ytterligere rett til tilbakeholding av
betaling som ikke er skjeddpå den/de leverte vare(r).
Kjøper har ikke ytterligere innsigelser når det dreier seg om skader som ikke
er skjedd forsettelig eller ved uaktsomhet av selger eller selgers medhjelp.
15.Returrett
Lagervarer leveres med 14 dagers returrett.Dette gjelder kun innenfor
følgende rammer:Varene skal være ubenyttede,ubeskadiget og leveres
tilbake i originalembalasje innen fristens utløp.Returfrakt betales av
kjøper.Kun i disse tilfeller vil varene aksepteres i retur til den fakturerte
pris.For spesialproduserte varer gis ingen returrett.
16.Trykksaker/Reklameartikler
Omkostninger i forbindelse med utkast,skisser,rentegninger,originalarbeider,
prøver,filmarbeider mm. holdes av kjøper og blir spesifisert i regning.
Beregning/fakturering skjer selv om leveransen ikke fullføres.
Utkast,originaler,trykkplater,filmer,stanseverktøy mm. forblir alltid selgers
eiendom selv etter fakturering for andelsomkostninger.Disse må under ingen
omstendigheter gjøres tilgjengelig overfor tredjepart,mangfoldiggjøres eller
tegnes av uten selgers tillatelse.
Lages et utkast som følge av et utkast fra kjøper gjelder likeledes
betingelsene.
Denne begrensning gjelder varemerker,produktmerker o.l som er innbakt i
utkastet.
Ved ordre skal utkat returneres selger da dette benyttes som grunnlag for
fremstillingen.I dette tilfelle skal utkast korrigeres for feil,feil skal rettes og
ønsker utføres.Fremstilling etter det av kjøper aksepterte utkast fratar oss for
enhver feil som måtte være i korreturgrunnlag og ikke er blitt påpekt av kjøper
ved korrekturlesing.Vi forbeholder oss retten til avvik i farger og materialer av
tekniske årsaker og likeledes små endringer som er gjort på bakgrunn av
tekniske årsaker eller åpenbare feil som er oversett av kjøper under
korrekturlesing.Leveringsmengde kan fravike bestilt kvantum med inntil +/10% som følge av tekniske årsaker.
17.Opphavsrett
For retten til mangfoldiggjørelse av alt trykkmateriale er oppgavestiller
ansvarlig.
18.Databeskyttelse
AHB Norge har retten til alle bearbeidede data som er kommet til gjennom
forretningsforbindelsen eller som vi har mottat i forbindelse med denne,selv
om dataene stammer fra tredjeperson eller kjøper.
19.Øvrig
Skulle en av de ovenstående betingelser være ugyldig medfører ikke dette
ugyldighet for de øvrige betingelser.Disse betingelser er grunnlag for
forretninger også uten at de behøver bli gjentatt i ordrebekreftelser o.l.
20.Rettsted/Oppfyllelsessted
Oppfyllelsessted for levering og betaling er Drammen,Norge.Rettsted for alle
stridigheter i forbindelse med kontraktforhold er Drammen Byrett.
For alle kontraktslige forbindelser gjelder utelukkende Norsk rett.

