Salgs- og leveringsbetingelser
Følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder såfremt ikke annet er skriftlig avtalt mellom Skiltmakeren AS,
nedenfor kalt SM og kjøper:
Priser
Alle priser er eksklusiv frakt, montering og merverdiavgift, hvis ikke annet er avtalt. Prisen på eventuell montering er kr. 590,- pr.
time.
Tilbud er basert på dagens råvarepriser, og vi tar derfor forbehold om endringer av disse.
Dersom SM’s kostnader i forbindelse med oppfyllelsen av avtalen øker som følge av høyere frakter, forsikringer, toll, avgifter,
valutakursforandringer eller andre forhold som SM ikke er herre over, forbeholder SM seg rett til å regulere prisene tilsvarende.
Dersom annet ikke er avtalt gjelder prisene fritt våre lokaler i Askim.
For skiltprodukter gjelder følgende:
Pris gjelder for utførelse på bakgrunn av foreliggende tegning(er)/spesifikasjon(er) basert på standard, tilgjengelige komponenter
dersom annet ikke er uttrykkelig beskrevet.
SM garanterer for en i alle deler håndverksmessig utførelse og for en teknisk og holdbar konstruksjon.
Våre garantier og forpliktelser gjelder kun for utprøvde løsninger/komponenter.
Ved ønske/krav om spesialtilpassede løsninger kommer eventuelle utviklings- og verktøykostnader i tillegg.
Gebyrer, frakt og emballasje
Varene leveres i bulk eller med standard eller spesiale -emballasje iht. avtale.
Ved netto ordreverdi < kr. 2.000.- faktureres frakt/porto kr. 200,-. For netto ordreverdi > kr. 2.000.- faktureres påløpte fraktkostnader
iht. tilbud.
Ved salg på kreditt, faktureres Adm/fakturagebyr med kr. 40,Salgspant
Iht. panteloven §. 3-14 har SM salgspant i den leverte vare for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger.
Leveringstid
Oppgitt leveringstid angir den dato varene ekspederes fra SM. SM vil informere kjøper dersom den normale leveringstid ikke kan
overholdes. Forsinkede leveranser berettiger ikke til erstatning.
Betaling
SM’s betalingsbetingelser er normalt netto pr. 10 dager fra fakturadato. Ved betaling etter forfall beregnes etterskuddsrente iht.
gjeldende regler. Ved ordre større enn kr 100.000,- forbeholder vi oss retten til å fakturere 1/3 ved kontraktsinngåelse, 1/3 når
vesentlig del er levert og 1/3 ved ferdig levert/montert.
Kredittvurdering, sikkerhet
Som et ledd i vårt kvalitetssikringsprogram forbeholder vi oss retten til å foreta løpende kredittvurderinger og/eller innhente
bankgaranti/forskuddsbetaling før igangsettelse av ordre. For mindre ordre forbeholder vi oss retten til å kunne sende varene i
oppkrav til kunden.
Reklamasjoner, retur
Alle reklamasjoner må fremsettes omgående, skriftlig og aldri senere enn 8 dager etter varemottakelse.
Varer som er spesialtilvirket, eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, godkjennes normalt ikke for
retur.
Volum over/underleveranse
Ved levering av trykte produkter, forbeholder vi oss retten til å levere og fakturere inntil 10 % over/underleveranse.
Tegninger, modeller
Tegninger eller modeller kan ikke uten vår skriftlige tillatelse bekjentgjøres, kopieres eller på annen måte uberettiget benyttes.
Forbehold ifm montering
SM tar forbehold om at det underlaget som skal dekoreres er egnet for formålet, dvs. at lakk, plater o.l. er av en slik beskaffenhet at
det er egnet til å sette anerkjente utprøvde selvklebende materialer på, uten komplikasjoner og/eller problemer så som f. eks
bobledannelse pga. utgassing etc. Det tas også forbehold om at evnt lakkerte flater har god nok vedheft når materiale evnt skal
avmonteres.
Ifm montering av store flater for eksempel hel dekkende folie og andre steder hvor man er nødt til og ren skjære med kniv direkte på
monteringsobjektet kan det forekomme små kutt/riper i lakkerte flater som vil komme til syne ved en evnt avmontering. Disse ripene
må evnt maskin poleres/rubbes og er ikke inkludert i monteringsprisene.
Force majeure
Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelsen av avtalen gir SM rett til helt eller delvis å annullere avtalen eller forlenge
leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving av avtalen eller forsinkelse medfører intet
erstatningsansvar for SM. SM er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgende av disse.
Tvistemål
Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med en kjøpsavtale, og som partene ikke selv kan enes om, bringes inn
for Oslo Byrett hvor partene vedtar verneting.
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