Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser
for Alimenta AS:
1. Generelt:
For våre leveranser gjelder vilkårene i
denne avtalen i den utstrekning de ikke er
fraveket ved annen skriftlig avtale. Med
selger menes: Alimenta AS. Med kjøper
menes: kunden.
2. Priser:
Prisene er angitt eksklusiv merverdiavgift.
Hvis ikke bestemt pris er avtalt, skal
leveringsdagens pris gjelde. Er bestemt
pris avtalt, tas det for importerte varer
forbehold om endring dersom valutakursen
på leveringsdagen overstiger kursen på
prisfastsettelses-tidspunktet med mer enn
1,5% (gjennomsnitt av siste måned). Det
tas forbehold om endring i offentlige
avgifter. Endringen gjelder fra samme
tidspunkt som avgiftsendringen gjelder fra.
3. Betalingsbetingelser:
Betalingsbetingelser fremgår av inngåtte
kontrakter eller på faktura. Ved for sen
betaling beregnes forsinkelsesgebyr med
p.t. 12% p.a.
4. Levering:
Alle leveringer gjelder EXW Skytta med
mindre annet er avtalt. Der det er avtalt en
levertpris, er minimum ordre kr 20.000.
Euro paller blir fakturert. Våre
transportbetingelser følger NSAB 2015.
Ved kjøp under kr 3000 kommer et
småordretillegg på kr 150,-. Priser på salt
og flis er EXW.
5. Reklamasjon / ansvar:
Kjøperen har plikt til å undersøke varen
ved mottagelsen. Eventuelle mangler i
forhold til vare-spesifikasjon skal uten
opphold og innen 5 arbeidsdager fra varens
mottagelse skriftlig forelegges Alimenta
AS. All anvendelse av varen er for kjøpers
risiko.
Så fremt Alimenta AS avhjelper en
påberopt mengde eller feil innen rimelig
tid, har kunden ikke anledning til å heve
kjøpet.

Alimenta AS har tegnet en
produktansvarsforsikring. Såfremt et tap
eller skade kvalifiserer til
forsikringsdekning under de til enhver tid
gjeldende forsikringsvilkår, gjelder
ovennevnte ansvarsbegrensninger ikke.
Dersom forsikringen ikke kommer til
anvendelse, helt eller delvis, skal ikke
kjøper kunne kreve erstatning eller gjøre
andre beføyelser gjeldende overfor
Alimenta AS.
Alimenta er ikke ansvarlig for innholdet i
dokumenter utstedt av våre leverandører.
6. Konfidensialitet
Selger forplikter seg til å behandle all
informasjon om kjøper og kjøpers
produkter konfidensielt og utilgjengelig for
uvedkommende. Datablader etc vil ikke bli
utlevert til 3. part uten kjøpers godkjenning
7. Force Majeur
Selgers ansvar bortfaller dersom
forsinkelser skyldes en hindring som ikke
selger med rimelige midler kunne unngå.
Inntreffer dette, forlenges leveringen med
den tid hindringen varer.
8. Salgspant
Ved salg av alle typer varer aksepterer
kjøper at selger har salgspant i det solgte
til sikkerhet for dekning av kravet på
kjøpesummen med tillegg av renter og
omkostninger.
9. Plastpaller inngår i en returordning
under følgende betingelser:
a. Retur av paller skal alltid
avtales. Retur av paller skal
skje innen 3 mnd .
b. Det skal kun returneres rene
plastpaller, og disse skal være
svøpt med film. Det vil bli
trukket et gebyr på kr. 50,- pr.
pall hvis de returneres urene.
c. Avsender skal dekke returfrakt
d. Paller som er ødelagt, eller på
annen måte ikke er egnet for
transport av næringsmidler vil
bli vraket, og pant blir ikke
utbetalt.
Skytta, 20.11.17

