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VEDLEGG 1

SIBELCO NORDIC AS
GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER
1. Tilbud
1.1 Alle tilbud stilles omkostningsfritt for kjøper, og eventuelle avvik fra
forespørselsdokumentene skal spesifiseres.
1.2 Kjøper har rett til å anta ethvert tilbud, eller forkaste samtlige, uten å gi
nærmere begrunnelse.
2. Bestilling
2.1 Kun bestillinger som avgis eller bekreftes skriftlig, er bindende for
kjøper.
3. Pris
3.1 Alle bestillingers priser er faste, dersom ikke annet er avtalt. Inkludert
i prisen skal være emballasje, merking, sertifikater og evt. annen
nødvendig leverandørdokumentasjon. Priser skal alltid oppgis eks. mva.
4. Ordrebekreftelse
4.1 Ordrebekreftelse skal returneres kjøper innen 10 dager og i alle tilfeller
før levering.
5. Inspeksjon/kvalitetskontroll hos selger før levering
5.1 Kjøper, eller hans fullmektig har rett til å foreta nødvendig inspeksjon
av varen, og forvisse seg om at denne er som bestilt.
5.2 Selger er forpliktet til assistanse ved inspeksjon, og skal innen rimelig
tidsfrist rette de feil og mangler som påvises, uten omkostninger for
kjøper. Ved eventuelle mangler og utbedringer foretas dette på selgers
regning.
5.3 Selger fritas ikke for noen del av sitt ansvar ved foretatt inspeksjon,
eller unnlatelse av denne.
5.4 Selger skal ha et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem tilpasset
kjøpets art. Kjøper har full rett til innsyn i selgers og eller
underleverandørs KS-manualer for å forsikre seg om at varen blir
produsert og levert i.h.t. bestilling.
6. Pakkseddel
6.1 Pakkseddel skal være entydig, og kun omfatte én bestilling. Hvert kolli
skal ha egen innholdsfortegnelse.
6.2 Kjøper forbeholder seg retten til å returnere kolli som ikke er merket i
overensstemmelse med bestilling. Selger belastes fraktomkostninger.
6.3 Ved forsendelse som har EU eller EØS som opprinnelsesland, skal
varesertifikat vedlegges fraktbrevet.
7. Mottakskontroll og overtakelse
7.1 Overtakelse finner sted når leveransen ankommer kjøper i henhold til
pkt. 9.2 Kjøper forplikter seg til å kontrollere varen slik god skikk tilsier så
snart han etter forholdene har rimelig mulighet til det, og reklamere innen
rimelig tid dersom det oppdages mangler.
7.2 Ved eventuell forskuddsbetaling skal eiendomsretten til varen eller
deler av denne gå over til kjøper ved nevnte betalingstidspunkt. Dette
gjelder selv om leveransen befinner seg hos selger, eller hans
underleverandør. Selger skal sørge for at leveransen er merket som
kjøpers eiendom, og kan ikke beheftes med pantsikkerhet overfor
tredjemann.
8. Faktura
8.1 Faktura skal merkes med kjøpers bestillingsnummer, og kun omfatte
en bestilling dersom ikke annet er avtalt.
8.2 Faktureringsgebyr, småordretillegg e.l. blir ikke honorert.
9. Forsikrings- og leveringsbetingelser
9.1 Selger er ansvarlig for evt. transportforsikring hvis ikke annet er avtalt.
9.2 Leveringsbetingelser, hvis ikke annet er avtalt, skal være DDP
Incoterms 2000, kjøpers lager eller annet anvist sted.
9.3 Alle leverandører av varer og tjenester til Sibelco Nordic der
leveransen medfører en risiko for skader eller erstatningskrav mot Sibelco
Nordic skal ha en tilfredsstillende forsikringsdekning.
Forsikringsdekning må gjelde til hele leveransen/oppdraget er sluttført.
10. Forsinket levering
10.1 Selger skal umiddelbart underrette kjøper dersom avtalt leveringstid
ikke overholdes. Meddelelsen skal angi grunn til forsinkelse, samt
sannsynlig overskridelse av leveringstiden. Unnlater selger å informere,
kan han ikke senere påberope seg retten til force majeure.
.

10.2 Selger er erstatningsansvarlig for ethvert direkte tap som kjøper lider
på grunn av forsinkelsen
10.3 Kjøper har rett til å heve bestilling hvis levering ikke har funnet sted til
avtalt tid. Hvis varen tilvirkes spesielt for kjøper, og selger ikke kan
disponere den på annen måte uten vesentlig tap, kan kjøper bare heve
dersom forsinkelsen medfører vesentlig kontraktsbrudd.
10.4 Ved forsinkelse kan kjøper i stedet for erstatning etter pkt. 10.2 velge
å kreve konvensjonalbot på 2 o/oo av den totale bestillingssum pr.
kalenderdag inntil levering finner sted, eller kjøper hever avtalen. Boten
skal ikke overstige 15 % av den samlede bestillingssum. Dersom kjøper
har valgt å kreve konvensjonalbot etter denne bestemmelse kan han i
tillegg kreve erstatning etter 10.2 dersom hans tap overstiger
konvensjonalbotens størrelse.
11. Mangler og garantier
11.1 Varen har mangel når den avviker fra kjøpers spesifikasjoner eller
forøvrig fra hva som er avtalt.
11.2 Selger garanterer for at varen leveres mangelfri i enhver henseende
både med hensyn til kvantitet og kvalitet. Det garanteres også at varen er
tjenelig for kjøpers formål. Denne garantien gjelder i en periode på 24
måneder fra levering.
11.3 Dersom mangel oppdages i garantiperioden kan kjøper kreve retting,
prisavslag, og erstatning for ethvert direkte tap. Kjøper kan også kreve
heving på grunnlag av enhver mangelfull leveranse og uavhengig av om
varen er betalt eller varen er tatt i bruk.
11.4 For foretatt utbedring/retting løper nye 24 måneders garanti, fra den
dag garantiarbeidet godkjennes av kjøper.
11.5 Pkt. 11.4 skal under ingen omstendigheter redusere garantitiden i
pkt. 11.2
11.6 For mangler som oppstår etter utløp av garantiperioden kan kjøper
kreve prisavslag, retting, erstatning og heving etter kjøpslovens regler.
12. Betalingsbetingelser
12.1 Betalingsbetingelser er netto pr. 45 dager etter mottatt godkjent vare
og korrekt faktura, hvis ikke annet er avtalt.
12.2 Ved eventuell forskuddsbetaling har kjøper rett til å kreve
bankgaranti fra en av kjøpers godkjent bank eller annen finansinstitusjon.
Selger skal dekke omkostninger tilknyttet en slik garanti.
13. Tegninger og dokumentasjon
13.1 All dokumentasjon som f.eks., men ikke begrenset til: Sertifikater,
tegninger, beregninger, instrukser etc. spesifisert i bestillingen, er å
betrakte som en del av leveransen. Kjøper har rett på utlevering av dette
materiell, og evt. annen dokumentasjon som er nødvendig for en komplett
leveranse. Manualer og bruksanvisninger beregnet på sluttbruker skal
leveres på norsk.
14. Endringer
14.1 Kjøper har rett til å foreta endringer innenfor det som partene med
rimelighet kunne forvente ved bestillingstidspunktet.
14.2 Selger skal godskrives for dokumenterte og realistiske merkostnader
ved slike endringer.
15. Hemmeligholdelse
15.1 All informasjon som kjøper overlater til selger, f.eks.
bedriftshemmeligheter, beskrivelse, oppskrifter, modeller o.l. forblir
kjøpers eiendom.
15.2 Uten kjøpers samtykke kan slik informasjon ikke overdras til
tredjemann, eller benyttes til annet formål enn de som er knyttet opp til
bestillingen.
16. Force majeure
16.1 Selger er ikke erstatningsansvarlig for forsinkelser som skyldes force
majeure med mindre annet er uttrykkelig sagt.
16.2 Ved definisjon av force majeure vises til norsk rett.
17. Rettsvalg og verneting
17.1 For avtalen gjelder disse generelle innkjøpsbetingelser, med mindre
det skriftlig er avtalt tillegg eller endringer.
17.2 Avtalen skal være underlagt norsk rett, og eventuelle tvister avgjøres
ved de ordinære domstoler.

