
GENERELLE SALGSBETINGELSER FOR N. A. BIØRN LIAN, LTD AS 

 
1 Innledning 
 
Disse salgsbetingelser gjelder ved kjøp hos N. A. 
Biørn Lian LTD AS (heretter kalt "SELGER") med 
mindre annet er særskilt avtalt på 
kontraktsformularet. Kjøperen bekrefter ved sin 
underskrift på kontraktsformularet å ha gjort seg 
kjent med og godtar nedenstående vilkår og det som 
følger av selve kjøpekontrakten. 
 
Kjøpers egne generelle eller spesielle 
kjøpsbetingelser får ikke anvendelse med mindre de 
er skriftlig godtatt av SELGER i hvert enkelt 
tilfelle. Dersom kjøper ikke aksepterer disse 
salgsbetingelsene, må kjøper før varen er sendt 
skriftlig reklamere og be om at forsendelsen stanses. 
Dersom slik melding ikke er kommet frem til 
SELGER tidsnok til at forsendelsen kan stanses, 
anses betingelsene for akseptert og levering skjer i 
henhold til disse. 
 
2 Tilbud, pris og ordrebekreftelse 
 
Dersom tilbud er gitt med vedståelsesfrist, faller 
tilbudet automatisk bort ved utløpet av denne 
fristen. Et tilbud som er gitt uten vedståelsesfrist 
gjelder i to uker fra avsendelsesdato. Dersom 
tilbudet aksepteres senere enn denne fristen, står 
SELGER fritt til å avvise aksepten. Dersom 
SELGER likevel leverer varene, anses tilbudet som 
rettidig akseptert.  
 

Prisen er gitt etterspurt kvanta og kvalitet på 

bakgrunn av markedsforholdene på tidspunktet 
tilbudet er avgitt. Endring i mengder kan påvirke 

prisen. Emballasje er ikke inkludert i den oppgitte 

prisen. 
 
Merverdiavgift påløper med den satsen som gjelder 
til enhver tid. 
 
Ordrebekreftelse sendes etter at aksept på tilbud er 
mottatt. Ordrebekreftelsen anses vedtatt og 
overensstemmende med tilbud og aksept dersom 
ikke kjøper reklamerer skriftlig og innen tre dager, 
dog senest tidsnok til at forsendelsen kan stanses. 
 
3 Eiendomsrett, heftelser 
 
SELGER innestår for at salgsgjenstanden er 
SELGERs eiendom og fri for heftelser.  
 
4 Tekniske data, tilstand og mengde 
 
Salgsgjenstander leveres i tråd med fabrikantens 
alminnelige spesifikasjoner for den tilbudte kvalitet.  
 
Tekniske data som det henvises til i 
ordrebekreftelsen, og som har praktisk betydning 
for kjøperen, er bindende. Dataene skal forstås og 
aksepteres med de toleranser og/eller avvik som er 
vanlig i følge standarder m.v. og/eller sedvane for 
vedkommende salgsgjenstand. 
 
Kjøperen aksepterer fabrikasjonsendringer etter at 
kontrakten er inngått, med mindre disse reduserer 
eller endrer salgsgjenstandens kvalitet og kapasitet. 
Ubetydelige kvalitets- og/eller kapasitetsendringer 
aksepteres dog uansett av kjøperen. 
 
Kjøperen har risikoen for at de tekniske data og 
salgsgjenstanden passer for alle hans behov. Kjøper 
oppfordres til å gjøre seg kjent med og undersøke de 
tekniske dataene før inngåelsen av kontrakten.  
 
Skal salgsgjenstanden utgjøre en del av eller et 
tillegg til gjenstander som er levert eller skal leveres 
av tredjemann, har kjøperen ansvaret for at 
salgsgjenstanden som ledd i dette oppfyller 
nødvendige funksjonskrav. 
 
Om bestilt vare ikke er lagervare, forbeholder 
SELGER seg retten til å overlevere/underlevere 
med 15 % i forhold til ordre eller ordrebekreftelse. 
 
5 Sertifisering  
 
Salgsgjenstander leveres med SELGERS 
sertifikater. 
 
6 Valutakurser, toll- og avgiftssatser og 
prisendringer på råvarer og halvfabrikata 
 
SELGER har rett til å endre kontraktsprisen som 
følge av endringer i valutakurser, toll- og 
avgiftssatser, generelle eller spesielle offentlige 
avgifter eller andre forhold utenfor SELGERs 
kontroll i perioden mellom tilbud og 
faktureringstidspunkt. 
 

Likeledes er SELGER berettiget til å justere prisen 
som følge av vesentlige endringer i priser på 

råvarer, halvfabrikata, fraktrater m.v. i samme 

periode. 
 
7 Salgspant 
 
SELGER har salgspant i salgsgjenstanden, jf 
panteloven §§ 3-14 – 3-22, til sikkerhet for sitt krav 
på kjøpesummen med tillegg av rente og 
omkostninger, avbetalingstillegg og utlegg for 
kjøperen i forbindelse med salget. SELGER har rett 
til å ta salgsgjenstanden tilbake hvis kjøperen 
misligholder sin betalingsplikt.  
 
Dersom det er avtalt salgspant for både SELGERs 
krav og krav fra tredjemann som har finansiert 
kjøpet, skal SELGERs krav ha forrang.  
 
Inntil salgsgjenstanden er fullt betalt må ikke 
salgsgjenstanden uten samtykke fra SELGER tas ut 
av landet, selges, pantsettes, utlånes eller på noen 
måte disponeres slik at gjenstandens verdi forringes 
eller det umuliggjør eller vanskeliggjør 
salgspanthaverens adgang til å ta den tilbake. Det 
samme gjelder sammenføying, bearbeidelse eller 

omkostning etter panteloven §§ 3-19 og 3-20. 
 
Hvis arrest, utpantingsforretning eller lignende 
søkes avholdt i salgsgjenstanden før den er fullt ut 
betalt, plikter kjøperen å opplyse at den ennå ikke er 
betalt, samt varsle salgspanthaveren straks.  
 
8 Levering/risikoens overgang 
 
Alle salgsgjenstander leveres EX WORKS 
Skedsmokorset. Dersom SELGER ordner frakt, 
skjer frakt for kjøpers regning og risiko. 
 
Har SELGER meddelt at salgsgjenstanden er klar 
for levering, men kjøperen velger å la gjenstanden 
være oppbevart hos selger, overtar kjøperen risikoen 
fra det tidspunktet salgsgjenstanden var klar for 
levering. 
 
Hvis kunden ikke henter salgsgjenstanden kan 
SELGER levere spesialbestilte gjenstander til andre 
etter at det er sendt skriftlig varsel med 1 – en – 
ukes frist. Varselet skal opplyse at den aktuelle 
gjenstanden vil bli levert til andre, og antatt ny 
leveringstid på kundens gjenstand etter ny 
bekreftelse på bestilling. Dersom SELGER har 
særlig grunn til å bli av med salgsgjenstanden, kan 
SELGER heve kjøpet. 
 
9 Leveringstid 
 
Lagervarer sendes normalt omgående og senest 

innen 3 virkedager fra ordrebekreftelse er utstedt. 
Bestillingsvarer sendes normalt til kunden innen 3 

virkedager etter at de er mottatt på SELGERS lager. 

 
Oppgitt leveringstid i tilbud, aksept og 
ordrebekreftelse er veiledende. Hvis det er 
avgjørende for kundens kjøp at levering skjer innen 
en bestemt frist, skal dette fremgå uttrykkelig av 
aksept og ordrebekreftelse. I slike tilfeller har kjøper 
rett til å avbestille salgsgjenstanden hvis den ikke er 
levert innen den avtalte fristen. Kjøper kan ikke 
under noen omstendighet fremme ytterligere krav 
mot SELGER, herunder men ikke begrenset til 
kostnader til dekningskjøp eller avsavn, i 
forbindelse med forsinkelse.  
 
Leveringstidspunktet forskyves i alle tilfelle hvis: 

 
 SELGER ikke har fått de nødvendige tekniske 

data av kjøper. 
 Eventuell forskuddsbetaling ikke er mottatt. 
 Kjøper unnlater å yte annen nødvendig 

medvirkning. 
 
Blir SELGER klar over at levering ikke kan finne 
sted til avtalt tid, skal han uten ugrunnet opphold 
underrette kjøperen om årsaken til dette og om 
mulig opplyse om ny leveringstid.  
 
10 Forsinkelse 
 
SELGER har intet ansvar for forsinkelser eller 
uteblitt levering som skyldes forhold som ligger 
utenfor SELGERs kontroll. Dette gjelder for 
eksempel, men ikke begrenset til, tilfeldig 
undergang av alle gjenstander av den art eller det 
parti kjøpet angår, krig, streik, innførselsforbud, 
endringer i valutamarkedet, forsinkelse eller uteblitt 
levering fra fabrikk, importør, underleverandør eller 
transportør, hendelige uhell under transport, mangel 
på salgsgjenstander eller transportmidler til normale 
priser i markedet, 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 si opp avtalen. Dersom 
situasjonen må forventes å være langvarig, kan hver 
av partene gå fra avtalen uten å betale 
kompensasjon til den andre.  
 
11 Mangler og reklamasjon 
 
Kjøperen plikter å undersøke salgsgjenstanden så 
snart han har mottatt den. Mangler ved 
salgsgjenstanden som kjøper oppdager eller burde 
oppdaget ved undersøkelsen, skal kjøperen 
reklamere skriftlig til SELGER over senest 3 – tre – 
dager etter mottakelsen av salgsgjenstanden. 
Kjøperen kan ikke senere gjøre gjeldende noe som 
han burde ha oppdaget ved undersøkelsen.  
 
For mangler som først kan oppdages senere, skal 
Kjøperen reklamere uten ugrunnet opphold og 
senest innen 3 – tre – dager at mangelen er eller 
burde vært konstatert. Kjøperens reklamasjonsrett 
faller under enhver omstendighet bort 1 – ett – år 
etter leveringstidspunktet, jf. punkt 9. 
 
Enhver reklamasjon skal være skriftlig, angi at det 
reklameres og angi hva feilen består i eller hvilke 
symptomer som kunden opplever. En vanlig 
forespørsel knyttet til produktet eller bruksområdet 
som ikke følger overnevnte kriterier regnes ikke 
som en reklamasjon.  
 
Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel 
gjeldende dersom reklamasjonsfristen og - formen 
ikke er overholdt. SELGER er kun ansvarlig for 
mangler som forelå på leveringstidspunktet, jf punkt 
8. 
 
Kjøperen har bevisbyrden for at det foreligger en 
kontraktsmessig mangel. Kjøperen mister retten til å 
påberope seg mangler hvis salgsgjenstanden blir 
forandret, oppbevart eller bearbeidet slik at det ikke 
er mulig å fastslå om salgsgjenstanden var i tråd 
med avtalte spesifikasjoner på leveringstidspunktet.  
 
SELGER har rett til å avhjelpe mangler som 
kjøperen reklamerer over. Eventuelle mangler 
forplikter ikke SELGER ut over, etter eget valg, 
utbedring eller levering av ny salgsgjenstand til 
erstatning for den mangelfulle. Selv om SELGER 
foretar vederlagsfri utbedring erstatning av 
salgsgjenstanden, innebærer ikke det at det 
erkjennes at salgsgjenstanden er mangelfull.  
 

Omkostninger ved frakt av salgsgjenstandene til og 
fra SELGERs lokaler dekkes av kunden.  
 
12 Erstatning ved mangler og forsinkelse 
 
Kjøper er ansvarlig for sitt formål og bruksområde 
til salgsgjenstanden, og SELGER er derfor ikke 
erstatningsansvarlig for kjøpers tap ved forsinkelse 
eller mangler utover å stille ny salgsgjenstand til 
kjøpers disposisjon. Indirekte tap, herunder 
produksjonstap, tapt arbeidsfortjeneste, avsavn, 
konsekvens- eller avbruddstap erstattes ikke. Det 
samme gjelder for utlegg og utgifter til kjøp/leie/lån 
eller kjøp av gjenstander for øvrig som skal erstatte 
salgsgjenstanden. Kjøperen kan ikke som følge av 
mangel kreve erstatning for verdiforringelse eller 
annet tap, herunder for skade på person eller 
eiendom eller indirekte på varen.  
 
13 Kjøpers mislighold 
 
Oppfyller ikke kjøperen kontrakten kan SELGER 
enten fastholde kjøpet eller, hvor kjøperens 
kontraktbrudd er vesentlig, heve kjøpet. SELGER 
kan i tillegg kreve erstatning for økonomisk tap. 
 
Hever SELGER kjøpet eller går kjøper uberettiget 
fra kontrakten, fastsettes SELGERs erstatning til 10 
% av avtalt pris ved salg av lagervarer. Dersom det 
gjelder varer som er spesialbestilt fra kunden, 
fastsettes erstatningen til 70 % av avtale pris for 
salgsgjenstanden. Kan SELGER godtgjøre at større 
tap er lidt, skal dette tap erstattes. I stedet for 
erstatning, kan SELGER kreve at kjøper overtar og 
betaler for spesialbestilte salgsgjenstander. 
 
14 Fellesregler ved kjøpers heving på grunn av 
forsinkelse og mangel 
 
Krav på tilbakebetaling av kjøpesummen forfaller 
først til betaling når gjenstanden er levert tilbake til 
SELGERs lokale, i en slik stand og med den 
dokumentasjon at SELGER kan disponere over 
gjenstanden.  
 
15 Betalingsbetingelser m.v. 
 
Hvis ikke annet er avtalt, skal betaling skje kontant 
ved levering. Kreditt ytes kun etter nærmere avtale. 
Det vil bli foretatt kredittsjekk av alle kunder 
dersom SELGER finner det nødvendig. SELGER 
kan kreve at det stilles sikkerhet for kredittsalg. 
Innvilget kreditt kan trekkes tilbake uten nærmere 
varsel eller begrunnelse. 
 
Dersom det ytes kreditt, er forfall 14 dager fra 

faktureringstidspunkt med mindre annet er særskilt 
angitt.  

 
Hvis kontrakten på noe punkt vesentlig misligholdes 
av kjøperen, for eksempel ved at han ikke 
overholder betalingsbetingelsene, er hele restgjelden 
forfalt til betaling. Likeledes forfaller hele kjøpers 
gjeld til SELGER til betaling omgående dersom en 
betaling misligholdes. I så fall kan SELGER kreve 
betalt hele sitt tilgodehavende med renter og 
omkostninger.  
 
Dersom kjøperen unnlater å overta salgsgjenstanden 
når denne er stillet til hans rådighet i samsvar med 
kontrakten, plikter han likevel å overholde 
betalingsbetingelsene. 
 
Hvis salgsgjenstanden ikke er levert komplett kan 
kjøper tilbakeholde et beløp begrenset oppad til den 
tekniske verdien av mangelen. SELGER forplikter 
dog å komplettere salgsgjenstanden så snart som 
mulig. I øvrige tilfeller skal ubetalte avdrag på 
kjøpesummen betales ved forfall uten hensyn til om 
kjøperen mener å ha et motkrav på SELGER for 
misligholdt leveranse eller lignende. 
 
Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisninger anses 
ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.  
 
Ved forsinket betaling kan SELGER kreve 
forsinkelsesrente i samsvar med lov om renter ved 
forsinket betaling, med mindre forsinkelsen skyldes 
SELGERs forhold. Purregebyrer og andre 
omkostninger blir belastet med de til enhver tid 
godkjente satser fra myndighetene.  
 
16 Avtalevilkår 
 
SELGER er ikke bundet av eventuelle muntlige 
avtaler med kjøper som ikke er inntatt i denne 
kontrakt. 
 
Ved motstrid mellom kontraktsdokumentet og 
ordrebekreftelsen, har ordrebekreftelsen forrang 
med mindre kunden skriftlig protesterer straks 
ordrebekreftelsen er mottatt.  
 
Ved næringskjøp gjelder disse bestemmelsene foran 
kjøpslovens regler i den grad loven kan fravikes. 
Ved forbrukerkjøp gjelder disse bestemmelser foran 
forbrukerkjøpslovens regler i den grad loven kan 
fravikes. 
 
17 Overdragelse av kontraktsplikter 
 
SELGER kan overdra rettigheter og forpliktelser 
etter denne avtalen til fabrikant eller annen 
forhandler dersom SELGER slutter å forhandle den 
aktuelle gjenstanden, forutsatt samtykke fra den part 
som får kontrakten overdratt.  
 
Kunden kan ikke overdra rettigheter og forpliktelser 
etter avtalen uten etter skriftlig avtale med 
SELGER. 
 
18 Tvister, verneting 
 
Tvister mellom partene i anledning dette 
kontraktsforhold kan kun anlegges ved SELGERs 
hjemting. 
 
19 Lovvalg 
 
Kontraktsforholdet reguleres av norsk rett. 


