Salgs- og leveringsbetingelser Focus Neon AS
1. Innledning.
Disse bestemmelser gjelder som del av tilbud dersom ikke
annet er skriftlig akseptert av Focus Neon AS.
2. Tilbudets gyldighet.
Ethvert tilbud er gyldig i 30 dager fra tilbudsdato dersom ikke
annet er skriftlig akseptert av Focus Neon AS
3. Leveransen.
Skriftlig ordrebekreftelsene sendes alltid fra Focus Neon AS.
Ved uoverensstemmelse mellom opprinnelig tilbud og kjøpers
aksept gjelder ordrebekreftelsene som avtaledokument.
Montasje av leveransen inngår i leveransen kun der hvor dette
er angitt særskilt i ordrebekreftelsen. Tilkobling til elektrisk
anlegg må utføres av autorisert installatør og inngår ikke i
leveransen. Kjøper sørger for, og betaler for endringsarbeider
og forsterkninger av fasaden eller konstruksjonen dersom
dette er nødvendig for montasje av leveransen, samt evt.
maling av fasade/deler som ikke tilhører leveransen, dersom
annet ikke er spesifisert i følge ordrebekreftelsen.
4. Forsendelse.
Med mindre annet er spesifisert i ordrebekreftelsen er alle
priser ab. lager hos Focus Neon AS, eksklusive emballasje og
transportforsikring ved videreforsendelse.
5. Søknad hos myndigheter.
Dersom intet annet er avtalt er det kjøpers ansvar å innhente
nødvendige tillatelser og godkjenninger hos myndigheter for
montering av leveranser.
Hvis Focus Neon AS ifølge avtale skal sørge for nødvendige
tillatelser skjer dette for kjøpers regning.
6. Leveringstid.
Leveringstiden regnes fra den dag Focus Neon AS mottar
skriftlig meddelelse om at myndighetens tillatelse foreligger. I
påvente av dette er dog avtalen gjeldende mellom partene.
Om tillatelse fra myndigheter ikke oppnås eller påfører
endringer i leveransen, svarer kjøper for kostnader påført
Focus Neon AS av denne grunn. Dersom kjøper pålegger
Focus Neon AS å påbegynne produksjon av leveransen før
skriftlig tillatelse foreligger, skjer dette for kjøpers risiko og
regning. Leveransen anses som fullført når Focus Neon AS
meddeler kjøper at anlegget er ferdig for idriftsettelse, anlegget
er sendt til kjøper eller at anlegget er tatt inn på lager hos
Focus Neon AS for kjøpers regning.
7. Ansvar og erstatning.
Dersom Focus Neon AS ikke fullfører leveransen innen den
avtalte leveringstid, kan kjøper, etter skriftlig å ha underrettet
Focus Neon AS om dette, be om reduksjon i prisen på
leveransen eksklusive montasje, frakt og emballasjekostnader.
Reduksjonen begrenses oppad til høyst 0,5 % pr. forsinket
uke. Reduksjonen kan sammenlagt ikke overstige 7,5% av
ovennevnte pris. Ut over denne reduksjon i pris er kjøper ikke
berettiget til noen form for erstatning ved forsinket leveranse.
Heving av ordre kan kun skje dersom forsinkelsen overstiger
tre måneder.
8. Befrielsesgrunner.
Følgende grunner skal anses som befrielsesgrunner dersom
de inntreffer etter at avtale er inngått og er til hinder for
avtalens gjennomføring: Streik, lockout, force majeure, feil på
leveranse fra leverandør eller forsinkelse fra leverandører på
grunn av årsaker nevnt i dette punkt.
9. Prisindeks.
Dersom leveranser skal være fullført senere enn 90 dager
etter ordrebekreftelsens dato, kan Focus Neon AS beregne
seg godtgjørelse for endringer i kostnader for materialer
og/eller arbeidskraft i henhold til statistisk sentralbyrås
konsumprisindeks.

10. Betaling.
Betaling skal av kjøper erlegges på den måte og til den tid som
er avtalt ifølge ordrebekreftelsen. Hvis ordrebekreftelsen ikke
inneholder bestemmelser om dette skal betaling skje 30 dager
netto etter ferdig levert leveranse ifølge pkt 6. De leverte varer
forblir Focus Neon AS eiendom inntil full betaling er mottatt.
11. Garanti.
Garantitiden begynner å løpe fra den dag leveransen er fullført i
henhold til pkt 6. Garantiansvar gjelder kun feil som oppstår i
løpet av 1 år regnet fra leveringsdagen i henhold til pkt 6.
Skal reparasjon utføres på montasjeplassen er det kjøper
ansvar, kostnadsfritt å stille til disposisjon nødvendige stillaser
eller løfteredskap for leverandøren.
Garantiforpliktelsen pålegger leverandøren snarest mulig å
utbedre oppståtte feil på leveransen eller deler av samme.
Garantiforpliktelsen dekker ikke reise og diett for leverandøren
til og fra montasjeplass, heller ikke forbruksmateriell, som
lyspærer, lysrør, tennere eller smeltesikringer. Garantien dekker
ikke skader som oppstår p.g.a. lynnedslag, ytre påvirkninger,
ulykkeshendelse, overbelastning, fukt eller kjemisk påvirkning
som Focus Neon AS ved leveringstidspunktet ikke kunne
forutsi.
Garantien dekker ikke utgifter eller skader (følgeskader) som
eventuelle feil må ha påført kjøpers firma.
Dersom kjøper overlater tilsyn og/eller reparasjon til andre firma
enn Focus Neon AS godkjent firma i garantitiden, opphører
garantiforpliktelsen å gjelde.
12. Tegninger og modeller.
Alle tegninger, modeller, verktøy, former og spesifikasjoner som
leveres til kjøper før eller etter leveransens avslutning forblir
Focus Neon AS eiendom.
Kjøper får ikke uten tillatelse fra Focus Neon AS benytte idé,
tegning eller til andre formål enn leveransens drift eller ettersyn.
Kjøper får ikke kopiere, reprodusere, utlevere eller overlate til
tredje part ovennevnte uten tillatelse fra Focus Neon AS.
Tegninger, modeller, verktøy, former og spesifikasjoner som
lages/konstrueres av Focus Neon AS forblir Focus Neon AS
eiendom uansett om kjøper helt eller delvis, direkte eller
indirekte betaler omkostninger for disse.
13. Teknisk.
Statiske beregninger gjelder bare leverte varers
jernkonstruksjoner, og ikke stativer, da Focus Neon AS ikke har
mulighet for å bedømme forholdene på monteringsstedet. Om
Focus Neon AS ifølge avtale skal sørge for nødvendige statiske
beregninger, skjer dette for kjøpers regning.
14. Reklamasjon.
Reklamasjon på leveransen skal uten opphold og innen 8 dager
fra leveransens fullførelse i henhold til pkt. 6 meddeles Focus
Neon AS skriftlig. Reklamasjon på beskadiget lyskilde,
glassvarer og akryl må skje umiddelbart ved mottagelse.
Kvittering på følgeseddel anses som godkjennelse av feilfri
leveranse. Det kan ikke reklameres på leveranse som har
funnet sted i henhold til godkjente prøveskilt. Reklamasjon
berettiger ikke kjøper å holde tilbake betaling for leveransen.
15. Valutaendringer.
Valutaendringer vedtatt av myndighetene gir Focus Neon
AS rett til tilsvarende prisjusteringer i gjeldende tilbud og ordre.

