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Holen Installasjon AS - Standard salgs- og leveringsbetingelser for forbrukeres varekjøp 
 
1. PARTER 
I disse standard salgs - og leveringsbetingelser (“Standard salgsbetingelser”) for Holen Installasjon AS 

benevnes Holen Installasjon som ”Leverandøren”, og Leverandørens kontraktspartner ”Kunden”. Videre er 
Kunden og Leverandøren i fellesskap benevnt ”Partene”, og individuelt ”Part”. 
 

2. TILBUD OG AVTALER 
 
Ethvert tilbud fra Leverandøren er basert på disse Standard salgsbetingelser (og er uforbindtlig dersom 
ikke annet er skriftlig angitt). Ethvert tilbud gjelder samlet leveranse slik at enkeltposter ikke kan tas ut 
av dette. 
 
Ved levering av standardvare fra Leverandørens eget lager anses Kundens bestilling som aksept av 
Leverandørens tilbud. Leverandøren blir bundet ved skriftlig bekreftelse eller påbegynt levering.  
 
Alle avtaler (”Avtalene”) mellom Leverandøren og Kunden skal anses å inneholde disse Standard 
salgsbetingelser, og ingen endringer av disse Standard salgsbetingelser skal være bindende for 
Leverandøren. Enhver betingelse eller vilkår i Kundens ordre eller annensteds som ikke er i samsvar 
med disse Standard salgsbetingelser, skal være uten effekt. Standard salgsbetingelsene kan kun endres 
skriftlig og endringen må for å binde Leverandøren signeres av autorisert(e) ansatte(e) hos 

Leverandøren.  
 

3 Bestillingsrutiner - avtaleinngåelse 
 
Ved bestilling må følgende rutiner følges av Partene: 
 

 Partene skal spesifisere en skriftlig bestilling med (1)leveringsbeskrivelse og omfang, (2)eventuelle 
tilleggsytelser,  (3)leveringsplan, (4)kjøpesum, (6)forsikring, (7)adgang til endringer, 
(8)kontaktpersoner og (9)leveringstidspunkt. 

 
 Dersom det på tidspunktet for avtaleinngåelse ikke er mulig å fastsette endelig kjøpesum, skal 

avtaledokumentet beskrive prosessen for hvordan endelig kjøpesum skal fastsettes.  Leverandøren 
skal i et slikt tilfelle så snart kjøpesummen kan fastsettes sende endelig sende en endringsordre til 
Kunden med revidert kjøpesum. 

 
 I de tilfeller hvor deler av leveransen må fremskaffes fra annen produsent, forbeholder Leverandøren 

seg rett til å re - bekrefte etter produsentens salgs- og leveringsbetingelser.  
 
4.  PRISER 
 
For alt salg gjelder leveringsdagens priser inklusive mva og levert fra Leverandørens lager, hvis ikke annet er 
uttrykkelig avtalt. Prisene kan endres uten varsel før endelig avtale foreligger.  
 
Endringer i innkjøpspriser, toll, fraktkostnader og avgifter etc. som inntreffer etter at avtale er inngått, men før 
leveranse, gir Leverandøren anledning til å endre prisene i overensstemmende med kostnadsutviklingen. Utgjør 
et eventuelt pristillegg mer enn 3 % av fakturaverdien kan kjøper heve leveringsavtalen. Har selger ikke 
mottatt hevningen innen rimelig tid etter avsendelse av meldingen om prisforhøyelse, anses kjøper å ha godtatt 
pristillegget. 
 
5.  INDEKSREGULERING  
 
Kjøpesummen er basert på gjeldende prisliste til leverandøren ved avtalt leveringstidspunkt.  
 
Ved endring av leveringstidspunkt har leverandøren rett til å oppjustere kjøpesummen i hht Statistisk 
sentralbyrås indeks for elektro. 
 

Indeksreguleringen skjer frem til den 15. i den måneden hvor faktisk levering finner sted.  
 
 
6. LEVERINGSBETINGELSER GENERELT 
 
For alt salg gjelder leveringsdagens priser inklusive mva og levert fra Leverandørens lager, hvis ikke annet er 
uttrykkelig avtalt. 
 
Avtales internasjonale leveringer skjer disse i forhold til de internasjonale regler for fortolkning av 
salgsbetingelser gitt av International Chamber of Commerce (Internasjonalt Handelskammer), kjent som 
INCOTERMS 2000, i den grad ikke nærværende bestemmelser har avvikende regulering.  
 
Hvis det ikke er avtalt at varene skal leveres fra Leverandørens lagre, kan levering skje fra den produsent hvor 
ordren er plassert av Leverandøren. Er leveringstiden ikke avtalt, må Leverandøren ha minst 8 dagers varsel 
eller så lang varsel som leverandøren oppgir.  
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Kvalitetskrav i gjeldende Norsk Standard vedrørende elektrovarer gjelder med mindre Partene skriftlig har 
avtalt annet. Leverandøren har intet ansvar for kvaliteten og anvendeligheten av ytelser og materialer som 
Kunden eventuelt fremskaffer, med mindre han unnlater å gjøre oppmerksom på feil eller mangler ved disse 

som det med rimelighet kan forlanges at han som selger burde ha oppdaget. Leverandøren har heller ikke 
ansvar for anvendeligheten av navngitte produkter som Kunden krever brukt/levert.  
 
Er avsendelsen av varen for kortere eller lengre tid umuliggjort på grunn av Kundens forhold, er kjøpesummen 
likevel forfalt til betaling. Varen blir da, for Kundens regning og risiko, lagret på leverandørenes lager, hos 
speditør, etc.  
 
 
7.  LEVERINGSTID 
 
Leveringstid skal avtales særskilt i det enkelte tilfelle.  
 
Leveringstiden kan forlenges hvis forsinkelsen beror på Kunden eller på Kundens disposisjoner, eller hvis 
leveringen forsinkes av forhold som Leverandøren ikke har herredømme over. 
 
 
8.  RISIKOOVERGANG OG FORSIKRING 
 
Hvis ikke annet er avtalt går risikoen for varene alltid over på Kunden når varene overtas av denne, eller når 
leveringstiden er kommet og Kunden unnlater å overta varer stilt til dennes rådighet. Lagring av varene i denne 
forbindelse skjer for kundens regning og risiko. 
 
Hvis ikke annet er avtalt er det Kundens ansvar at transport og lagrede varer er forsikret. Leverandøren kan 
imidlertid besørge forsikringen etter Kundens ordre og for Kundens regning. 
 
 
9.  EIENDOMSRETT OG SALGSPANT 
 
Eiendomsrett til varene overføres Kunden når full betaling for samme er mottatt av Leverandøren. 
Leverandøren har rett til å tilbakeholde leveransen av varen frem til full betaling er mottatt av Leverandøren. 
 
Leverandøren har salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen, inklusive eventuelle transportutgifter, renter og 
omkostninger, er betalt i sin helhet. 
 
Kunden får ikke sammenføye leverte varer med fast eiendom slik at utskilling vil medføre uforholdsmessige 
omkostninger eller urimelige verditap før varene er betalt i sin helhet. Kunden kan heller ikke videreselge 
leverte varer før de er fullstendig betalt.  
 
 
10. BETALINGSBETINGELSER 
 
Betaling skal skje ved overtakelse av varen. 
 
Betaling skal uoppfordret skje i henhold til Leverandørens faktura/nota. Ved forsinket betaling belastes den til 
enhver tid gjeldende forsinkelsesrente, jfr lov om renter ved forsinket betaling § 2. Leverandøren har rett til å 

kreve gebyr ved purring. Betaling anses skjedd når beløpet er mottatt Leverandørens konto.  
 
Når det er avtalt delleveranser, kan Leverandøren sende faktura etter hver leveranse. 
 
Bearbeidelse, inkorporering eller videresalg av kjøpte varer må ikke finne sted før disse er betalt i sin helhet.  
 
Dersom det etter kjøpet framgår av Kundens handlemåte eller av en alvorlig svikt i Kundens kredittverdighet 
eller evne til å oppfylle at han ikke kommer til å oppfylle en vesentlig del av sine plikter, kan Leverandøren 
innstille sin oppfyllelse og holde sin ytelse tilbake. Er varene allerede sendt og det hos Kunden viser seg forhold 
som nevnt, kan Leverandøren hindre at varene blir overgitt til Kunden eller hans bo. Dette gjelder selv om 
Kunden eller boet har mottatt transportdokument. Er det før tiden for oppfyllelse klart at det vil inntre 
kontraktbrudd som vil gi Leverandøren hevingsrett, kan Leverandøren heve kjøpet allerede før tiden for 
oppfyllelse.  
 
De ovennevnte sanksjoner kan avverges ved at Kunden stiller betryggende sikkerhet.  
 
Når tiden tillater det, skal den part som akter å heve, varsle den annen part så denne får anledning til å 
fremskaffe tilstrekkelig sikkerhet slik at heving kan unngås. 
 
Kunder uten gjeldende avtale om kreditt må foreta fullt kontantoppgjør før utlevering eller utkjøring av varer 
kan skje. 
 
11.  FORSINKELSER 
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Hvis Leverandøren ikke er i stand til å opprettholde avtalt leveringstid eller når forsinkelse fra Leverandørens 
side anses som sannsynlig, skal Kunden innen rimelig tid etter at Leverandøren har fått kjennskap til hindringen 
gis melding om hindringen og dens virkning på muligheten til å oppfylle. Leverandøren skal så sant det er 

mulig, gi beskjed om når leveransen kan påberegnes å finne sted. Hvis Leverandøren ikke foretar levering 
innen det nye tidspunkt er Kunden berettiget til å heve avtalen for enda ikke leverte varer dersom forsinkelsen 
er vesentlig. Ønsker kunden å benytte hevingsretten, skal Leverandøren underrettes uten innen rimelig tid etter 
at Kunden fikk vite om leveringen.   
 
12. FORCE MAJEURE/ KONTROLLANSVAR  
 
Ingen av partene skal være ansvarlig for forsinkelser som skyldes hendelser eller begivenheter utenfor nevnte 
Parts kontroll, og som parten ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å 
unngå eller overvinne følgene av. Partene skal gjenoppta sine forpliktelser ihht avtalen dersom hindringen 
bortfaller innen rimelig tid. Oppfyllelsesplikten bortfaller dersom det foreligger en hindring som ikke med 
rimelige tiltak kan overvinnes, eller oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for parten at det 
står i vesentlig misforholdt til den annen parts interesse. 
 
Relevant hindring utenfor en Parts kontroll fritar ikke Parten fra punktlig oppfyllelse av finansielle forpliktelser 
med forfall før hindringen oppsto. 
 
Avtalen skal endres tilsvarende i tilfelle av uforutsette omstendigheter, dersom disse i vesentlig grad endrer 
den økonomiske betydning eller innhold av leveransen eller har vesentlig betydning for Leverandørens 
virksomhet, eller hvis det etter inngåelsen av Avtalen blir klart at gjennomføring av avtalen er umulig. Dersom 
endring av avtalen medfører at den ikke kan gjennomføres uten tap, kan Leverandøren trekke seg fra Avtalen 
helt eller delvis. 
 
Partene kan i slike tilfeller ved varig leveransehindring og som følge av varens art, helt eller delvis heve 
avtalen. Hvis forholdene har midlertidig karakter, kan de kreve leveringstiden utsatt. Dersom en av Partene 
ønsker å påberope seg en slik relevant omstendighet, må den annen part underrettes innen rimelig tid.   
 
13.  ANNULLASJON 

 
Foretar Leverandørens underleverandører annullasjon av noen art som berører Leverandøren og det ikke 
foreligger noe handlingsalternativ ved at Leverandøren kan benytte seg av alternative leverandører, har 
Leverandøren tilsvarende rett til annullasjon ovenfor Kunden. 
 
14.  AVBESTILLING 
 
Bestilte varer kan ikke avbestilles etter at levering har funnet sted i samsvar med denne avtale. Selgers tap 
som følge av avbestilling av varer før levering kan kreves erstattet av kjøper. 
 
 
15.  RETUR AV VARER 
 
Solgte varer tas ikke i retur uten avtale mellom Partene. Retur av ubeskadigede, kurante og lagerførte varer 
kan aksepteres etter følgende kriterier: 
 
1.  All retur skal avtales med selger hos Leverandøren på forhånd. Ordrenummer eller fakturanummer 

skal alltid oppgis på forhånd. Ved kontantkjøp skal kvittering for kontant kjøp av varen fremvises. 
Dette gjelder også om Kunden leverer varen selv.  

2. Dersom varen selges i forpakning á flere enheter, må emballasjen være ubrutt og i den forfatning 
varen var emballert fra leverandøren ved siste levering. Varer som er utgått hos leverandør, tas ikke i 
retur.  

3. Ved retur som hentes av Leverandøren, vil transportkostnader bli fratrukket etter gjeldende 
transportsatser.  

4. Returomkostninger vil bli trukket i kreditnota med 20 % av vareverdi. Skadede varer vil ikke bli 
kreditert, og kostnader for håndtering vil bli belastet Kunden.  

5. Varer som er spesiallaget for Kunden og som ikke inngår i Leverandørens sortiment, tas under enhver 
omstendighet ikke i retur. 

 
16.  REKLAMASJON 

 
Etter mottagelsen av varene skal Kunden omgående undersøke disse på den måten som er vanlig i bransjen, 
herunder kontrollere at det er overensstemmelse mellom ankomne varer og følgeseddel og foreta registrering 
av eventuelle synlige skader. Kunden må dokumentere/påvise slike skader og mangler. 
 
Eventuelle reklamasjoner må meddeles Leverandøren innen rimelig tid og senest 2 måneder fra det tidspunkt 
da Kunden oppdaget mangelen. Reklamasjon kan senest skje 5 år etter overdragelse.  Varen må oppbevares og 
emballeres forsvarlig slik at det ikke kan oppstå tvil om årsak til reklamasjonen. Reklamasjonen på 
trelast/byggematerialer kan bare fremsettes på den del av et parti som er tilgjengelig og som ikke er brukt, 
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tørket eller på annen måte bearbeidet. Ved reklamasjon på kvalitet må hele partiet sees under ett, og derfor 
være tilgjengelig.  
 
Eventuelle reklamasjoner på fakturert pris, rabatt eller andre betingelser, må meddeles Leverandøren innen 

rimelig tid og senest 2 måneder etter at feilen ble oppdaget. Ved reklamasjon kan kunden ikke holde tilbake 
mer en det som vil gi tilstrekkelig sikkerhet for kravet.  
 
Kunden skal så snart det er mulig fremlegge for Leverandøren alle tilgjengelige opplysninger vedrørende 
ethvert krav.  
 
17.  OVERDRAGELSE 
 
Leverandøren har rett til å benytte egnet tredjepart til hel eller delvis gjennomføring av sine forpliktelser.  
 
Kunden kan ikke selge, overføre, overdra eller på noen annen måte behefte sine rettigheter og forpliktelser 
uten uttrykkelig skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Leverandøren. 
 
18.  IMMATERIELLE RETTIGHETER 
 
Kunden skal holde Leverandøren skadesløs i forbindelse med alle krav, uansett type, som er relatert til 
overtredelse av patent-, varemerke-, eller mønsterrettigheter eller annen immateriell rettighet eller tredjeparts 
rettighet når det gjelder produkt, mønster, spesifikasjoner eller instruksjoner fremskaffet av Kunden.  
 
Kunden skal straks underrette Leverandøren om eventuelle krav eller søksmål mot Kunden vedrørende 
overtredelse av patent-, varemerke-, eller mønsterrettigheter eller andre immaterielle rettigheter eller 
tredjeparts rettigheter for produkter som Leverandøren har levert. Leverandøren skal stå fritt, med assistanse 
fra Kunden (men for Leverandørens regning), til å føre alle forhandlinger for å forlike enhver rettstvist som kan 
oppstå på grunn av slike krav. Kunden skal ikke gjøre innrømmelser eller på annen måte håndtere slike krav 
med mindre Leverandøren har gitt en rimelig instruksjon i så måte.  
 
Kunden skal sørge for at ethvert varemerke tilhørende Leverandøren eller enhver annen person, eller andre ord 
eller  merker som er festet på Utstyret, ikke blir slettet eller skjult uten Leverandørens skriftlige 
forhåndsgodkjennelse. 
 
19.  KONFIDENSIELL INFORMASJON 
 
Partene skal ikke overfor andre bekjentgjøre forretningshemmeligheter og tekniske hemmeligheter tilhørende 
den annen part som partene og deres respektive ansatte får tilgang til i avtaleperioden, med mindre den annen 
part skriftlig samtykker. Forpliktelsen til å holde informasjonen konfidensiell skal gjelde også etter at avtalen er 
opphørt.  
 
Dog har Leverandøren rett til å kopiere, bekjentgjøre og gi slik informasjon til tredjepart dersom dette er 
nødvendig for å nå avtalens formål eller for å få utført arbeid av underleverandører og/eller medhjelpere. 
 
20.  UGYLDIGHET 
 
Dersom en bestemmelse i avtalen er ugyldig, skal dette ikke ha innvirkning på etterlevelse av de øvrige 
bestemmelsene.  
 

21. TVISTER 
 
Enhver tvist som ikke kan løses gjennom forhandlinger skal avgjøres ved de ordinære domstoler underlagt 
norsk rett og Leverandørens verneting anses som vedtatt av begge parter. 
 
 
 
 
 
 


