
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salgs & Leveringsbetingelser Norsk Wavin AS 

 

 
1. Innledning 
Disse salgs- og leveringsbetingelsene for Norsk Wavin AS (Wavin) gjelder 
dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.  
 
Felles salgs- og leveringsbetingelser for VVS- og VA-bransjen (FL-VVS 
2001) og for Elektro NL 09, gjelder i tillegg til disse betingelsene. 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 om ikke 
annet er avtalt. Endringer i råvarepriser, valutakurser, fraktkostnader og 
eventuelle toll- og avgiftssatser etter tilbudsdato gir Wavin rett til å regulere 
prisen tilsvarende. 
 
Wavin forbeholder seg retten til å endre et gitt tilbud dersom kundens 
forespørsel endres med hensyn til produkter, mengder, materialer eller 
andre spesifikasjoner. 
 
Enkeltordre under NOK 5.000 belastes med et gebyr med NOK 1.000,-. 
 
3. Betalingsbetingelser 
Varer faktureres med 30 dagers betalingsfrist. Ved for sen betaling 
belastes forsinkelsesrente iht. lov om forsinket betaling. Ved 
betalingsmislighold som varer mer enn 14 dager kan Wavin si opp avtalen 
med 14 dagers varsel, herunder også kansellere planlagte leveranser. 
 
Kjøpers reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar ikke for rettidig 
betaling. Ved reklamasjon på deler av en leveranse, skal den korrekte 
delen av leveransen betales som avtalt. Kreditering avregnes ved betaling 
av opprinnelig faktura.  
 

Norsk Wavin AS 
Karihaugveien 89 
1086 Oslo 

Telefon: 
+47 22 32 92 00 

Internett 
www.wavin.no 

E-post 
wavin.no@wavin.com 

Organisasjonsnummer: 
NO 823 355 092 
 
 



 

 

Wavin forbeholder seg retten til å regulere betalingsfristen i enkelte tilfeller 
og foreta kredittsjekk. 
 

 
4. Forsendelse – Risikoens overgang 
Alle forsendelser reguleres iht. CIP, Incoterms 2010. 
 
Transport skjer på den mest hensiktsmessige måte for Wavin. Kjøper er 
ansvarlig for lossing av varen på leveringssted.  
Ved levering til anlegg må kjøper legge forholdene til rette for god adkomst, 
samt rask og forsvarlig lossing. Kjøper må i bestillingen sørge for å opplyse 
om korrekt navn og 2 telefonnummer til kontaktpersoner på anlegg. 
I tillegg hva de har å losse av med på leveringsstedet, herunder pallegafler 
eller gravemaskin med grabb.Q-bic kassetter kan KUN losses med 
pallegafler. 
Forsinkelser på bakgrunn av manglende kontaktperson (ventetid) belastes 
kjøper med NOK 750,- pr time.  
Eventuell levering med kran belastes kjøper med NOK 2.500.  
 
Ved ordre mindre enn NOK 35.000 belastes kjøper med reelle frakt- og 
forsikringskostnader. Det samme gjelder ved leveranse av XL-rør eller 
andre voluminøse leveranser, hvor egne fraktrater vil være gjeldende. 
 
 
5. Leveringstid 
Leveringstid er spesifisert i ordrebekreftelse sendt til kjøper. Oppgitt 
leveringstid er veiledende med mindre det i ordrebekreftelsen er uttrykkelig 
sagt at den oppgitte leveringstiden er fast. 
 
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 eller på annen måte unnlatt å yte 
nødvendig medvirkning. 

- 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. 
 
6. Emballasje 
Oppsplitting av emballering foretas ikke, med mindre det avtales særskilt 
og med tillegg av gebyr med NOK 250,- per ordrelinje.  
 
Paller, pallekarmer og annen emballasje faktureres kjøper ihht. faktisk kost. 
Emballasje tas ikke i retur med mindre dette er skriftlig avtalt.  
 



 

 

Kabeltromler (K-tromler) er ikke inkludert i kabelprisen og faktureres 
separat ihht. faktisk kostnad. Panting av tomtromler foretas ihht. RS 
Trommelservice AS sine betingelser, som kan leses på 
www.trommelservice.no. 
 
7. Forsinkelse 
Wavin har ikke ansvar for forsinkelser eller uteblitt levering som skyldes 
forhold som ligger utenfor Wavins kontroll. Dette gjelder for eksempel, men 
ikke begrenset til, tilfeldig undergang av gjenstander av den art eller det 
parti kjøpet angår, krig, streik, innførselsforbud, forsinkelse eller uteblitt 
levering fra underleverandør eller transportør, hendelige uhell under 
transport, at eventuelle offentlige lisenser så som eksport/importlisens m.v. 
ikke gis som forutsatt eller lignende. 
 
Når en slik situasjon inntreffer, suspenderes partenes ytelsesplikt etter 
avtalen, med mindre partene blir enige om å kansellere avtalen. Dersom 
situasjonen må forventes å være langvarig, kan hver av partene gå fra 
avtalen uten å betale kompensasjon til den andre. 
 
Wavin har intet ansvar for skade eller tap, verken direkte eller indirekte, 
som oppstår som følge av forsinkelsen, med mindre forsinkelsen skyldes 
forsett eller grov uaktsomhet hos Wavin. 
 
8. 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.. 
Kjøper kan ikke senere gjøre gjeldende som mangel noe han oppdaget 
eller burde ha oppdaget ved kontrollen. 
 
9. 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 transportskader eller 
mangler som ikke var synlig ved levering skal skje uten ugrunnet opphold 
og senest innen 8 arbeidsdager etter mottak. 
 
Enhver reklamasjon skal være skriftlig og dokumenteres med bilde eller 
lignende. Det må spesifiseres at henvendelsen gjelder en reklamasjon og 
kjøper må angi hva feilen består i. 
 
10. Retur av varer 
Retur av varer aksepteres kun etter skriftlig forhåndsavtale med Wavin og 
i ubrutt emballasje. Wavins returdokument må legges ved og dato for 
klargjøring av retur hos kunde må påføres. 
 
Returomkostninger påløper normalt med 30 % av kjøpesum for de 
returnerte varene. Krever returen ekstrahåndtering av Wavin, påløper 40 
% omkostninger. Dersom Wavin innhenter returen, vil det påløpe 
transportkostnader. 



 

 

 
Produkter som ikke er salgbare (ukurans, skader, slitasje, etc.) vil ikke bli 
tatt i retur for kreditering. Skulle Wavin likevel motta denne type varer, 
forbeholder Wavin seg rett til å belaste kunden med kostnader for 
destruksjon. 
 
Produkter som er særskilt tilvirket for kjøper tas ikke i retur. 
 
11. Ansvar 
Wavins ansvar er begrenset til mangler som avdekkes innen ett år etter 
levering, forutsatt at kjøper har reklamert i tråd med bestemmelsen over. 
Ved for sen reklamasjon taper kjøper sin rett til å kreve 
utbedring/omlevering. 
 
Wavins ansvar dekker ikke 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. 
 
Etter levering til kjøper er Wavin heller ikke ansvarlig for skade på eiendom 
eller personer forårsaket av varen. Tilsvarende gjelder for skade på 
produkter fremstilt av kjøper, herunder produkter som kjøper produkter er 
en del av. 
 
Kjøper skal holde Wavin skadesløs for krav fra tredjepart som følge av 
skade på eiendom eller person som nevnt over. 
 
Wavins ansvar er under enhver omstendighet oppad begrenset til 
produktets kjøpesum. 
 
Ansvarsbegrensningene gjelder ikke såfremt tapet/skaden skyldes forsett 
eller grov uaktsomhet hos Wavin.  
 
12. Særskilt om tilvirkningskjøp 
Tilvirkningskjøp settes i bestilling etter at Wavins tegninger er skriftlig 
godkjent av kjøper. 
 
For produkter som særskilt tilvirkes for kjøper gjelder særskilt avtalte 
betingelser i hvert enkelt tilfelle. Slike betingelser angis i tilbud eller i skriftlig 
korrespondanse med Wavin. Ved motstrid mellom betingelser angitt i tilbud 
og skriftlig korrespondanse, gjelder de betingelser som er nyest i tid. 
 
13. Salgspant 
Med de begrensninger som følger av panteloven har Wavin salgspant i 
varene til sikkerhet for kjøpesummen, med tillegg av renter og 
omkostninger, jf. panteloven § 3-14. 



 

 

 
14. Avtalevilkår 
Wavin er ikke bundet av eventuelle muntlige avtaler med kjøper. 
 
Ved motstrid mellom disse betingelser og ordrebekreftelsen, har 
ordrebekreftelsen forrang med mindre kjøper skriftlig protesterer straks 
ordrebekreftelsen er mottatt.  
 
Disse bestemmelsene gjelder foran reglene i kjøpsloven i den grad loven 
kan fravikes. 
 
15. Tvister 
Kontraktsforholdet reguleres av norsk rett. Tvister om tolkning eller 
gjennomføring av kjøpekontrakten skal søkes løst gjennom forhandlinger. 
Nedre Romerike tingrett vedtas som verneting. 
 
 
 


