
 

 

 
 
 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR PREVENT SYSTEMS AS 
For salg av VVS- og VA-produkter gjelder FL VVS 2016 i tillegg til disse salgs- og  
leveringsbetingelser. Ved eventuell motstrid med FL VVS 2016 har disse salgs-  
og leveringsbetingelsene forrang. 

 
1. Selgers rolle 
Prevent Systems AS (Selger) er en leverandør av 
utstyr til lavtrykk vanntåkeanlegg.  Selger er verken 
ansvarlig som prosjekterende, utførende eller 
kontrollerende overfor bygningsmyndighetene og 
plan- og bygningslovgivningen og dens 
underliggende regelverk.   
 
2. Gyldighet 
Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder som 
supplement til aksept av prosjetestimat mellom 
partene med mindre det er tatt uttrykkelig skriftlig 
forbehold. Ved uklarhet i prosjektestimatet mellom 
partene går salgs- og leveringsbetingelsene foran. 
Prosjektestimater er gyldige i 3 mnd. fra dato 
utsendt. 
Kjøpers eventuelle innkjøpsbetingelser gjelder ikke. 
 
3. Priser 
Alle priser er oppgitt i NOK eks. mva med mindre 
noe annet uttrykkelig fremgår. 
 
4. Kjøpers undersøkelsesplikt - reklamasjon 
Kjøper plikter å undersøke leveransen når varene er 
levert. Kjøper kan ikke senere påberope seg 
mangler ved varene som burde vært oppdaget ved 
en slik undersøkelse. 
Ved eventuelle mangler må kjøper reklamere straks 
og senest 14 dager etter levering.  
Reklamasjoner fritar ikke kjøperen fra 
betalingsplikt. 
 
5. Eiendomsforbehold 
Selger forbeholder seg eiendomsretten til varene 
inntil dette er betalt fullt ut. 
 
6. Selgers ansvar ved forsinkelse 
Selger er ikke ansvarlig for forsinkelse med mindre 
det kan godtgjøres at forsinkelsen skyldes 
uaktsomhet fra Selger eller andre som selger er 
ansvarlig for. 
Levering innen 2 uker etter avtalt 
leveringstidspunkt regnes ikke under noen 
omstendighet som forsinkelse.  
Selskapet er ikke ansvarlig for forsinkelse som 
skyldes force majeure, og forbeholder seg rett til å 
endre leveringstidspunkt dersom slike 
omstendigheter inntrer. 
 
7. Selgers ansvar ved mangel 
Selger har rett til å utbedre eller rette enhver 
mangel, forutsatt at dette blir gjennomført innen 
rimelig tid etter at selger er gjort kjent med at det 
foreligger en mangel. Dersom det foreligger en 
vesentlig mangel, kan selger fritt velge å utbedre 
mangelen, omlevere eller heve salget. 

 
 
Dersom utbedring ikke er mulig, forbeholder selger 
seg rett til å gjøre et forholdsmessig prisavslag eller 
å ta varene i retur mot et prisavslag som tilsvarer 
verdien av det returnerte produktet, uten at 
kjøperen kan gjøre gjeldende ytterligere ansvar 
overfor selger. 
Kjøperen taper retten til å gjøre 
misligholdsbeføyelser gjeldende, dersom kjøperen 
eller tredjemann, uten skriftlig samtykke fra selger, 
foretar tekniske endringer eller selv foretar 
reparasjoner. 
 
8. Returrett 
Retur av varer aksepteres kun etter nærmere 
avtale. Kunden krediteres 75% av varekost ved 
retur, i tillegg kommer fraktkostnader. 
 
9. Selgers erstatningsansvar 
Selgers erstatningsansvar for forsinkelse eller 
mangel er begrenset til kontrakt summen. 
For følgeskade eller tap, herunder arbeidsutgifter, 
skadeserstatning, driftstap, forventet fortjeneste 
eller annet indirekte tap og personskade, hefter 
selgeren kun dersom det kan dokumenteres at det 
er utvist grov uaktsomhet eller forsett fra selgers 
side. Erstatningsansvaret er uansett begrenset opp 
til maksimum NOK 30 mill.  

 
10. Force majeure 
Leverandør hefter ikke for hel eller delvis 
forsinkelse eller manglende oppfyllelse som følge 
av force majeure. Dette innebærer uforutsette 
forhold som selgeren ikke har kontroll over, og som 
hindrer eller i vesentlig grad vanskeliggjør 
oppfyllelse av leveransen. Eksempler er streiker, 
lock-out, maskinskader, elektrisk strømstans, 
brann, naturkatastrofer, militær mobilisering, krig, 
blokade, vannmangel etc. Selgeren er uten ansvar 
for følgene av slike forhold, og kan fritt velge enten 
helt eller delvis å annullere bestillingen, eller å 
forlenge leveringsfristen. 
Selgeren skal uten ugrunnet opphold informere 
kjøperen skriftlig om slike forhold som er beskrevet 
i dette punkt. 
Hver av partene kan heve avtalen når oppfyllelse 
har vært umulig på grunn av force majeure i minst 
3 måneder. 
 
11. Tvister. Lovvalg. Verneting 
Alle tvister avgjøres etter norsk rett ved Sør-
Gudbrandsdal tingrett. 


