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 BIOCONTROL AS GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 
 
 
 
 

1. Tilbud og dokumentasjon 
Våre tilbud, kataloger og prislister er å betrakte som informative og ikke forpliktende uten at dette er avtalt spesielt.  Modeller, 
tegninger samt angitte mål og vekter kan ha avvik i forhold til det leverte produktet.  Leveringstider angis som estimert tid.  
Tilbud, tegninger, dokumentasjon og modeller skal ikke vises eller presenteres for tredje part uten etter avtale. 
 

2. Priser  
Om ikke annet er spesifisert, er priser angitt i norske kroner (NOK).   Alle priser angis eks. moms.   Dersom ikke annet avtales, 
leveres varene FCA Grimstad gård, Rakkestad.  
 

3. Avtaler 
Alle avtaler eller endring av avtaler skal bekreftes skriftlig oss for å være gjeldende. 
 

4. Leveringstider 
Levringstider er estimert så nøyaktig som mulig.  I tilfelle av forlengede leveringstider i forhold til de estimerte er kjøper ikke 
berettiget til å kreve erstatning eller kompensasjon. 
 
Force majeure:   

- Ved forhold som permanent eller i en periode på mer enn 6 måneder forhindrer oss i å levere, eller gjør det 
urimelig vanskelig å levere, har vi anledning til å bryte leverings-forpliktelsene.  Bestillinger og kontrakter som 
delvis er levert, skal da betales av kjøper for den så langt leverte andel. 

- Ved forhold som midlertidig eller i en periode på mindre enn 6 måneder forhindrer oss i å levere, eller gjør det 
urimelig vanskelig å levere, har vi anledning til å utsette forpliktende leveranser i den tiden som force-majeure- 
situasjonen eksisterer.    

 
5. Levering og installasjon 

Forsendelse skal skje når varen er ferdigstilt etter at kjøper er informert av oss om leveringsklar ordre. 
 
All risiko for varen overdras til kjøper i.h.h.t Incoterm FCA. Unntatt fra dette er bestillinger der vi skal foreta montering av varen. 
Ved bestillinger der vi foretar montering overføres risiko for varen på det tidspunkt der varen endrer status fra å være under vår 
kontroll til å være under kjøpers kontroll. 
 
I tilfelle vi tilbyr installasjon av varen som en eksplisitt tjeneste, skal ikke dette påvirke de normale leverings- og 
betalingsbetingelsene for de leverte varene som skal monteres. 
 

6. Godtagelse/aksept 
Varen anses som akseptert ved mottak av varen. I tilfeller der varen har mindre feil som ikke i særlig grad påvirker varens 
funksjon, har ikke kjøper anledning til å nekte mottak av varen og heller ikke å holde tilbake betaling for varen. Vi har anledning 
til å avgjøre om feil på vare skal utbedres eller om ny vare skal leveres. 
 
Innsigelser vedr. leveranse eller feil på levert vare skal skriftlig meddeles oss innen 14 dager etter mottatt vare. 
 
Feil eller mangler på varen og varens funksjon gir oss anledning til å bestemme om feil og mangler skal utbedres ved levering av 
ny vare, ved reparasjon av varen eller ved kreditering av varen.  Vi påtar oss ikke øvrige forpliktelser i forbindelse med feil eller 
mangler på varen eller dens funksjon. 
   

7. Betaling 
Kjøper skal betale bestilt vares pris i h.h.t. faktura og angitte forfall. Det skal ikke gjøres delbetalinger eller fradrag i betaling på 
grunnlag av kjøpers evt. fremsatte krav om økonomisk kompensasjon som krav om garanti eller krav om utgiftsdekning. 
 
Dersom kjøper ikke har betalt innen forfall, vil vi kunne kreve kjøper for renter på det utestående basert på en rente på 15%p.a. 

 
Vi kan forlange økonomisk garanti og/eller forskuddsbetaling av kjøper.  Dette skal i så fall avtales før ordre bekreftes. 
 

8. Eierrettigheter 
Vi beholder eiendomsrett til enhver levert vare inntil varen er fullt betalt, også renter og enhver kostnad som er påløpt og 
dekket av oss. 
 
 



 

 

 
 
 
 

9. Produktansvar 
Ethvert krav som fremstilles mot oss i forbindelse med skader som produkter vi har levert har fororsaket,  skal ikke overskride 
den sum som kjøper har betalt for varen.  Vi tar ikke ansvar for konsekvenser av skade som produkter levert av oss har 
forårsaket.  

 
10. Garanti 

Garantivilkår er regulert i dokumentet ”BioControls generelle garanti- og reparasjonsbetingelser”. 
 
Vi er ikke ansvarlige for at produktet passer til den bruk eller funksjon som kjøper ønsker å utføre med produktet, uten at vi 
forplikter oss til dette i spesiell avtale.   
 

11. Rettigheter. 
Hvis vi leverer produkter etter kjøpers anvisninger, skal kjøper garantere at dette ikke kommer i konflikt med tredjeparts 
rettigheter og holde oss skadeløse i denne forbindelse.  I det fall at vi har utviklet og levert et produkt som kommer i konflikt 
med tredjeparts rettigheter, skal ikke kjøper kunne holde oss ansvarlige for økonomisk kompensasjon i denne forbindelse.  I 
dette tilfelle skal vi tilby å kjøpe tilbake produktet til eksisterende markedspris.   

 
12. Gyldighet 

Uten at annet er avtalt skriftlig med kjøper, skal alle tilbud og salg skal skje i henhold til disse ”BioControls generelle salgs- og 
leveringsbetingelser” og kjøper plikter å gjøre seg kjent med innholdet.  Dersom en ordre inkluderer at vi skal utføre montasje av 
det som leveres, skal også forholdet til kjøper reguleres av disse betingelsene så langt de kan benyttes.  
 

13. Regulerende lovverk 
Norsk lov gjelder for alle tilbud, avtaler og leveringer.  
 

14. Uoverensstemmelser 
Uoverensstemmelser som det ikke har vært mulig å løse på annen måte, skal søkes løst i henhold til norsk voldgiftslov i norsk 
rett.   
 
 
 
 
Rakkestad 1. november 2009  


