BETINGELSER TILKNYTTET KJØP OG LEVERING
AV OPPGRADERING AV SIKRINGSSKAP
Ved eventuell bestilling etter befaring vil følgende betingelser være gjeldende mellom:
(1)

Ishavskraft AS, org.nr. 979 139 268 («Selger»); og

(2)

Navn: Bestiller («Kjøper»)

1

SALGSGJENSTAND OG KJØPESUM
Partene er enige om at Kjøper skal kjøpe følgende produkt («Produktet») fra Selger:
Oppgradering av sikringsskap
Prisen Kjøper skal betale for Produktet er oppgitt ved salgstidspunktet og inkluderer frakt og
montering.
Alle priser er oppgitt inkl. mva.

2

KRAV OM STRØMAVTALE
Det er en forutsetning for å kunne kjøpe Produktet fra Selger at Kjøper har en eksisterende
strømavtale hos Selger.

3

INSTALLERING
Montering og installering av Produktet inngår i prisen som er avtalt under punkt 1, og utføres av
(«Leverandøren»), på vegne av Selger.
Hva som er inkludert og ikke inkludert i den avtalte installeringen er spesifisert i avtalens Bilag 2.
Eksempelvis så vil ekstra kurser og eventuelle netteier-avgifter faktureres separat.

4

LEVERING

4.1

Leveringssted
Produktet skal anses levert når Leverandøren har utført installasjonen av Produktet hos Kjøper og
Leverandøren har bekreftet at igangkjøring og kontroll av installasjonen er gjennomført.

4.2

Leveringstid
Tidspunkt for levering og installering avtales separat mellom Kjøper og Leverandøren.
Dersom levering ikke lar seg gjennomføre til avtalt tid som følge av forhold på Kjøpers side,
utskytes leveringstiden, og ny tid for levering må avtales mellom Kjøper og Leverandøren. Begge
parter plikter i så fall å bidra til at levering kan gjennomføres så snart som mulig.

5

BETALING AV KJØPESUMMEN
Kjøpesummen skal betales avdragsvis over 48 måneder, hvorav den totale kjøpesummen av
salgsgjenstanden er fordelt per måned.

1 av 5

Dersom Kjøper avslutter sin strømavtale hos Selger, skal resterende del av Kjøpesummen og
ubetalte fakturaer betales umiddelbart ved strømavtalens avslutning.
Forsinkelsesrente påløper ved forsinket betaling i henhold til forsinkelsesrenteloven.
6

ØVRIGE VILKÅR
De øvrige vilkår som gjelder for kjøpet av Produktet fremgår av Selgers alminnelige salgs- og
leveringsvilkår inntatt som denne avtalens Bilag 1.

7

BILAG
Bilag 1: Selgers alminnelige salgs- og leveringsvilkår
Bilag 2: Leverandørens vilkår for montering og installering
Bilag 3: Angrerettskjema
–––
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Bilag 1: Selgers alminnelig salgs- og leveringsvilkår
1

AVTALEN

Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller
høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Avtalen
består
av
disse
salgsbetingelsene,
kjøpekontrakten, opplysninger gitt i bestillingsløsningen
og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid
mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt
mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot
ufravikelig lovgivning.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før
utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at
angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør
derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den
opprinnelige fristen dersom Selger, enten selv eller via
Leverandøren, ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det
foreligger angrerett og standardisert angreskjema.
Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår,
tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten.
Sørger Selger, enten selv eller via Leverandøren, for å gi
opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper
angrefristen likevel 14 dager etter den dagen Kjøper
mottok opplysningene.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser
som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og
forbrukere.
2

DEFINISJONER
Begrep som er definert i kjøpekontrakten mellom Selger og
Kjøper skal ha samme betydning når de brukes i disse
alminnelige vilkårene.

3

RISIKOENS OVERGANG
Dersom Produktet er levert og montering er påbegynt på
tidspunktet Kjøper velger å benytte seg av angreretten, er
Kjøper forpliktet til å betale en forholdsmessig andel av
den avtalte prisen for montering av Produktet.

Fra levering skjer har Kjøper risikoen for enhver skade som
Produktet måtte bli påført eller utsatt for. Kjøpers plikt til
å betale Kjøpesummen faller ikke bort ved at produktet
etter risikoens overgang går tapt, skades eller minskes som
følge av hendelser som ikke beror på Selger eller
Leverandøren. Unnlater Kjøper å overta Produktet selv om
leveringstidspunktet er kommet, har Kjøper risikoen for
tap eller skade som følge av egenskaper ved Produktet selv.
4

7

Dersom Produktet ikke blir levert eller blir levert for sent,
og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på hans side, kan
Kjøper gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser etter
forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Alle krav skal rettes
til Leverandøren.

PRODUKTETS EGENSKAPER
Produktet skal være i samsvar med de krav til art, kvalitet
og andre egenskaper som fremkommer av denne avtalen
og passe for de formål som Produktene normalt brukes til.

5

Det samme gjelder dersom det foreligger mangler ved
Produktet etter bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven.

Med mindre det fremgår noe annet av denne avtalen, er
Selger ikke kjent med at Produktet skal passe for et bestemt
formål for Kjøper.

Feil ved det leverte produkt som oppstår som følge av
Kjøpers manglende vedlikehold eller som på annen måte
skyldes Kjøpers forhold, er ikke Selgers ansvar.

AVBESTILLING

Kjøper kan ikke kreve erstatning etter forbrukerkjøpsloven
for tap som følge av personskade eller for tap i Kjøpers
næringsvirksomhet.

Avbestilling i forbrukerkjøp kan kun skje før levering og
mot erstatning for Selgers fulle økonomiske tap. Retur
etter levering fritar ikke Kjøper fra å betale kjøpesummen.
6

KONTRAKTSBRUDD FRA SELGERS SIDE

Forandring av fabrikasjonsmodell mellom kontraktsinngåelsen og avtalt leveringstid gir ikke Kjøper krav mot
Selger på endret levering.

ANGRERETT
Dersom avtalen om kjøp av Produktet er inngått ved
fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted og Kjøper er en
forbruker,
gjelder bestemmelsene
i “Lov
om
opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.” I tillegg
gjelder angrerett etter finansavtalelovens § 51b der
Produktet er solgt på kreditt.

8

KJØPERS KONTRAKTSBRUDD
Dersom Kjøper ikke betaler eller oppfyller sine øvrige
plikter etter avtalen kan Selger kreve oppfyllelse,
erstatning,
heving
og/eller
erstatning
etter
forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Selger kan utøve
hevingsrett selv om produktet allerede er overtatt av
Kjøper.

Kjøper kan da gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen
14 dager etter at Selger har oppfylt sin opplysningsplikt i
henhold til angrerettloven. Kunden må gi Leverandøren
melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen
begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager.

Ettersom Produktet er solgt på kreditt kan Selger, enten
selv eller via Leverandøren, ved vesentlig mislighold av

:
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Kjøpers betalingsplikt kreve Produktet tilbakelevert og
økonomisk
oppgjør
etter
bestemmelsene
i
finansavtaleloven.
9

forsinkelsesrenter
etter
forsinkelsesrenteloven
og
saksomkostninger som den forsinkede betaling medfører.
Salgspantet frafalles først når Kjøpesummen, med nevnte
tillegg, i sin helhet er betalt.

REKLAMASJONER
Kjøper er ikke berettiget til videresalg av Produktet før den
samlede Kjøpesummen, med tillegg av renter og
omkostninger, i sin helhet er betalt. Kjøper er forøvrig
forpliktet til å besørge nødvendig vedlikehold av og til å
behandle Produktet med varsomhet slik at unødvendig
skade eller verdiforringelse unngås.

Leverandøren skal på vegne av Selger ta imot og håndtere
alle reklamasjoner og henvendelser angående Produktene
fra Kjøper. Leverandøren skal videre utføre nødvendige
reparasjoner, foreta omlevering og/eller dekke de tap som
kunden har krav på etter denne avtalen som følge av at et
Produkt er mangelfullt.

11 PERSONOPPLYSNINGER

Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende en mangel må han innen
rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget
mangelen gi Leverandøren melding hvor mangelen
påberopes og hvor det angis hva feilen består i eller
hvordan denne viser seg. Reklamasjon må skje senest 2 år
etter den dag Kjøper overtok produktet. Er produktet eller
deler av produktet ved vanlig bruk og vedlikehold ment å
vare vesentlig lenger og gjelder et forbrukerkjøp, er fristen
likevel 5 år for så vidt gjelder slike produkter/deler.

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger
er Selger. Med mindre Kjøper samtykker til noe annet, kan
Selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente
og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at
Selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.
Kjøpers personopplysninger vil kun bli utlevert til andre
hvis det er nødvendig for at Selger skal få gjennomført
avtalen med Kjøper, eller i lovbestemte tilfelle.

Dersom Leverandøren er konkurs eller har avsluttet sin
virksomhet på annen måte, skal reklamasjoner og
henvendelser angående reklamasjoner rettes direkte til
leverandørens overordnede avtalepart.

12 LOVVALG OG VERNETING
Avtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk
rett.
Dersom ikke noe annet følger av ufravikelig lovgivning,
skal enhver tvist som måtte oppstå med utspring i denne
avtalen eller andre dokumenter knyttet til avtalen avgjøres
ved ordinær domstolsbehandling med Nord-Troms
tingrett som avtalt verneting.

10 SALGSPANT
Kjøper er gitt kreditt for Kjøpesummen og Selger har
derfor salgspant i det leverte Produktet til sikkerhet for
betaling
av
Kjøpesummen
med
tillegg
av
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BILAG 2: LEVERANDØRENS VILKÅR FOR
MONTERING OG INSTALLERING
I standard installasjonen er følgende inkludert:
•

Ferdig montert hos Kjøper, innebærer:
o

Installasjon og idriftsettelse av komponenter i sikringsskap i henhold til bestilt produkt.

o

Demontering og fjerning av komponenter og utstyr i sikringsskap.

o

Samsvarserklæring på installasjonen.

o

En tur til kunde for å montere, kjøredistanse fra Leverandørens forretningsadresse til
kunde maksimalt 25 km.

Priser og arbeid utover standard installasjon:
Arbeid utover standard installasjon vil bli fakturert direkte fra Leverandør til Kjøper. Priser tilknyttet dette
arbeide må avtales direkte med elektriker.
Ekstra kurs utover det som er spesifisert i standard installasjon kan bestilles. Dette avtales direkte med
elektriker og faktureres separat:
•

Ekstra kurs 900 kr inkludert mva.

For noen installasjoner er det nødvendig med bytte av sløyfe for strømmåler. Målersløyfe leveres som
tilleggsutstyr og faktureres direkte fra elektriker.
Dersom installeringsadressen ligger mer enn 25 kilometer unna Leverandørens forretningsadresse, har
Leverandøren en ensidig rett til å velge mellom å kansellere bestillingen. Levering kan kun foretas dersom
det blir avtalt mellom Leverandør og kjøper. Kjøper vil da måtte påregne at Leverandør fakturerer Kjøper
et leveringsgebyr i tillegg til Kjøpesummen.
I noen tilfeller kan det tilkomme et gebyr fra din lokale netteier. Dette gjelder ved til- og frakopling av
strømmåler og/eller hovedsikring for oppgradering av sikringsskapet. Dette faktureres også separat.

Forutsetninger
Det forutsettes ryddig og enkel tilkomst til det elektriske anlegget.
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