
Salg- og leveringsbetingelser

1. Innledning
Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

Felles salgs- og leveringsbetingelser for VVS- og VA-bransjen (FL-VVS 2001) gjelder i tillegg til disse
betingelsene dersom ikke annet er skriftlig avtalt. For Elektro gjelder NL 09 i tillegg til disse
betingelsene dersom ikke annet er skriftlig avtalt.
Ved eventuell motstrid har Wavins salgs- og leveringsbetingelser forrang.

2. Priser / Tilbud
Alle priser er eks. mva. Tilbud er gyldig i 30 dager fra tilbudsdato. I tilfelle av endringer i råvarepriser, valutakurser, 
fraktkostnader og eventu¬elle avgifter etter at tilbudet er gitt kan Wavin regulere prisen tilsvarende.

Wavin forbeholder seg retten til å endre et gitt tilbud, skulle forespørselen endres med hensyn til  
produkter, mengder,materiale evt. andre spesifikasjoner.

Leveringstiden kan, ved ordredato, avvike fra det som er oppgitt i tilbudet.

3. Betalingsbetingelser
Pr. 30 dag. netto. Ved for sen betaling belastes morarente ihht. lov om forsinket betaling. Kjøpers reklamasjon på 
grunn av uvesentlige mangler fritar ham ikke for rettidig betaling. Ved reklamasjon på deler av en leveranse, skal 
den korrekte delen av leveranse betales som avtalt. Kreditering avregnes ved betaling av opprinnelig faktura.

4. Forsendelse 
Varer leveres fraktfritt ved ordre over kr 35.000 netto. Transport skjer på den mest hensiktsmessige måte for Wavin. 
Kjøper er ansvarlig for los¬sing av varen på leveringssted. Ved levering til anlegg må kjøper legge forholdene til 
rette for god adkomst samt rask og forsvarlig lossing. Eventuell levering med kran belastes kjøper. Ved ordre min-
dre enn kr 35.000 belastes kjøper med reelle fraktkostnader.
Leveranse av XL rør er unntatt fraktfrigrense. Her vil egne fraktrater være gjeldende.

Alle forsendelser reguleres i hht. CIP, Incoterms 2010.

5. Levering
Leveringstid er spesifisert i ordrebekreftelse sendt til kjøper.

Leveringstiden kan forlenges dersom kjøper er forsinket med oppfyllelse av sine forpliktelser.
Dette gjelder blant annet dersom:

Kjøper ikke har betalt eller stilt tilfredsstillende sikkerhet innen avtalt tidspunkt.
Kjøper ikke har gitt selger de nødvendige tekniske eller øvrige opplysninger innen avtalt tidspunkt.
Kjøper nekter å motta varen eller ikke kan motta varen til avtalt tidspunkt. Det samme gjelder
dersom kjøper ikke har gjort de nødvendige forberedelser til at varen skal kunne mottas på avtalt tidspunkt.
Kjøper krever en endring i leveransen som påvirker leveringstiden.

5. Emballasje
Paller og annen emballasje faktureres kjøper i hht. faktisk kost.
Emballasje tas ikke i retur, med mindre dette er avtalt.
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Kabeltromler 
Kabeltromler ( K-tromler ) er ikke inkludert i kabelprisen og faktureres separat i hht. faktisk kost.
Panting av tomtromler foretas i hht. RS Trommelservice AS sine betingelser som kan leses på  
http://www.trommelservice.no. 

Splitting av emballasje
Ved splitting av standard emballasje (bunter, kartonger etc.) påløper et tillegg på kr 250,- pr. splittede enhet.

6. Forsinkelse
Dersom Wavin ikke foretar levering innen den tid som er avtalt, er kjøper berettiget til å heve kontrakten for varer som 
er forsinket dersom forsinkelsen er vesentlig. Dersom kjøper ønsker å benytte hevingsretten skal Wavin underrettes 
skriftlig uten ugrunnet opphold. Wavin har intet ansvar for skade, eller tap som oppstår som følge av forsinkelsen.

7. Kontroll ved mottak av varer
Ved mottak av varer har kjøper ansvar for å kontrollere at leveransen er i overenstemmelse med fraktbrev/følgeseddel 
og at varene ikke er skadet.

8. Reklamasjon
Reklamasjoner vedrørende transportskade, manko, eller feil ved levering skal skje ved varens ankomst, og skade eller 
manko skal angis i fraktbrev og signeres av sjåfør. Reklamasjon som gjelder transportskade eller manko på emballert 
produkt skal straks skje skriftlig til Wavin, og senest innen 8 arbeidsdager etter mottak.

9. Retur av varer
Retur av varer aksepteres kun etter skriftlig forhåndsavtale med Wavin og i ubrutt emballasje. Utfylt returdokument må 
legges ved.
Returomkostninger påløper normalt med 30%. Krever returen ekstrahåndtering av oss, påløper 40% omkostninger 
Dersom Norsk Wavin AS innhenter returen, vil det påløpe transportkostnader.
Produkter som ikke er salgbare ( ukurans, skader, slitasje, etc. ) vil ikke bli tatt i retur for kreditering. Skulle vi alikevel 
motta denne type varer, forbeholder vi oss retten til å belaste kostnader for destruksjon.

10. Ansvar
Wavins ansvar er begrenset til feil/mangler som avdekkes innen to år etter levering, forutsatt at kjøper har reklamert i 
tråd med bestemmel¬sen over. Ved for sen reklamasjon taper kjøper sin rett til å kreve utbedring/omlevering.

Wavins ansvar dekker ikke feil/mangler som skyldes kjøpers mangelfulle vedlikehold, montering eller reparasjon samt 
ved endringer av varene utført uten Wavins skriftlige samtykke.

Wavin er ikke ansvarlig for noe indirekte tap, inkludert men ikke begrenset til, tapt produksjon, tapt fortjeneste, tapt 
bruk, tapte kontrakter eller noe annet konsekvenstap som skyldes feil/mangler ved varen.
Etter levering til kjøper er Wavin heller ikke ansvarlig for skade på eiendom eller personer forårsaket av varen. Tilsvar-
ende gjelder for skade på produkter fremstilt av kjøper, herunder produkter som kjøper produkter er en del av.

Kjøper skal holde Wavin skadeløs for krav fra tredjepart som følge av skade på eiendom eller person som nevnt over.
Ansvarsbegrensningen gjelder ikke såfremt tapet/skaden skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos Wavin..

Karihaugen, 29.04.2016
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