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1. Tilbud 
Tilbud er bare bindende innenfor angitt tidsbegrensning. For 
varer med tilbudt levering fra lager tas forbehold om 
mellomsalg. 
 
2. Prisberegning - leveringssted 
Prisene forstås i henhold til Incoterms FCA våre lager i 
Tyskland. Frakten bestilles og forsikres av Selger. Kostnaden 
for dette er inkludert i våre fraktsatser som beskrevet under pkt 
5. Det tas forbehold om evt. justering av prisene ved store 
endringer i valutakurser, toll og avgifter, eller prisendringer fra 
våre leverandører. 
 
3. Levering 
Oppgitt leveringstid er basert på opplysninger fra våre 
leverandører, og vi forplikter oss til å gjøre det vi kan for at 
leveringstiden skal bli overholdt. Ved vesentlige forsinkelser 
skal kjøperen underrettes uten opphør. Forsinket levering gir 
alene ikke kjøperen rett til annullering av kontrakt/avtale eller 
krav om erstatning. Hvis kjøperen ikke kan motta varen til 
avtalt tid, vil lagring besørges for kjøperens regning og 
risiko. Selgeren kan kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen 
som om levering hadde funnet sted. Hvor bygningsmessige 
forhold gjør det nødvendig å bruke ekstra mannskap og/eller 
redskap ved levering, skjer dette for kjøperens regning og 
risiko. 
 
4. Forsendelse 
All forsendelse foregår for kjøperens risiko. På skriftlig 
anmodning kan selgeren besørge forsendelsen assurert for 
kjøperens regning. 
 
5. Priser frakt, forsikring og emballasje, Postpakker 
Våre til enhver tid gyldige fraktpriser trykkes på våre 
leveringsdokumenter. 
 
6. Salgspant 
Selgeren har pant (salgspant) i den solgte gjenstand til 
sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og 
omkostninger. Kjøperen må derfor behandle gjenstanden i 
samsvar med dette forhold. 
 
7. Montering 
Montasje, idriftsettelse, opplæring og lignende tilleggstjenester 
inngår ikke i prisen. Dette kan dog i enkelte tilfeller tilbys 
separat. 
 
8. Betalingsbetingelser 
Betaling skal finne sted innen 30 dager fra faktureringsdato. 
Ved for sen betaling belastes etterskuddsrente med 
15 % pro anno. 
 
9. Reklamasjon 
Ved mottakelsen må kjøperen inspisere varene, og eventuelle 
feil og mangler må reklameres innen 8 dager. Aksept av 
reklamasjon vil ellers ikke kunne påregnes. Kan mangelen 
først oppdages etter montering og prøvekjøring, skal 
reklamasjon skje straks mangelen er oppdaget. 
Enhver reklamasjon må være framsatt senest 12 måneder fra 
levering. Selgeren er uten ansvar for eventuelle mangler som 
reklameres etter utløpet av ovennevnte frister. 
 
10. Garanti og ansvar 
Selgeren forplikter seg til å levere en feilfri, funksjonsdyktig 
vare i samsvar med gjeldene tekniske spesifikasjoner. 

Selgerens ansvar er begrenset til transportskader oppstått før 
levering (se pkt 2.), samt mangler som skyldes fabrikasjons- 
og materialfeil. I tilfelle av reklamasjonberettigede mangler er 
selgers ansvar begrenset til å foreta gratis reparasjon og 
utskifting av defekte deler på sitt verksted 
i Porsgrunn i den ordinære arbeidstid. Forsendelse til og fra 
selgeren foregår for kjøperens regning og risiko. Hvis slik 
reparasjon foretas hos kjøperen, belastes reiseomkostninger, 
overnatting, diett og 50 % av medgått reisetid basert på 
selgerens gjeldende satser. Ved eventuelle skader og mangler 
skal selger gis rimelig frist til å sette utstyret i foreskrevet 
stand. Kjøperens reklamasjonsrett faller bort hvis det er gjort 
tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgerens samtykke, hvis 
skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig behandling 
eller mangelfullt vedlikehold, eller hvis betalingsbetingelsene 
ikke er oppfylt. Utover det som her er fastsatt fraskriver selger 
seg ethvert ansvar i forbindelse med eventuelle feil eller 
mangler ved varen, derunder skade eller tap som direkte eller 
indirekte måtte bli forvoldt som følge av feil eller mangler ved 
varen og eventuelle andre følgeskader.Garantitiden er 12 
måneder fra faktureringsdato. 
 
11. Reparasjon/service 
Reparasjoner etter utløpet av reklamasjonsfristen bekostes i 
sin helhet av kjøperen. Forsendelse til og fra selgerens 
verksted skjer for kjøperens regning og risiko. Utføres 
reparasjonsarbeidet hos kjøperen, dekker denne  
reiseomkostninger, overnattinger, diett og reisetid i tillegg til 
anvendt arbeidstid etter gjeldende satser. Arbeids-/reisetid 
avregnes med, avhengig av type oppdrag, fra kr. 650,- til kr. 
750,- pr. time innenfor normal arbeidstid. Serviceoppdrag 
som utføres offshore avregnes etter spesielle satser. 
 
12. Annullering 
Kjøpsavtalen kan bare endres eller sies opp med selgerens 
skriftlige samtykke. 
 
13. Retur 
Retur av kjøpt utstyr kan bare finne sted med selgerens 
samtykke, og skjer for kjøperens regning og risiko. Følgende 
bestemmelser gjelder for behandling av returgods 
1.1 Materiell som returneres p.g.a. f.eks. feil ekspedering eller 
fabrikasjonsfeil, godskrives kjøperen uten omkostninger 
1.2 Ved retur av standard lagervare i uanbrukket 
stand beregnes et returgebyr tilsvarende min. 20% av varens 
nettopris på kjøpstidspunktet.  
1.3 For at returen skal godkjennes, må returen være 
avtalt med  PEPPERL+FUCHS. Utskrift av Pepperl+Fuchs 
standard returskjema må legges ved pakken. 
1.4 Retur hvor standard returskjema ikke er vedlagt, vil ikke 
bli behandlet. 
1.5 Retur av materiell i spesialutførelse som ikke kommer inn 
under pkt. 1.1, vil ikke bli godskrevet kjøper. 
1.6 Frakt- og emballasjeutgifter godskrives ikke. 
 
14. Forbehold om endring av dokumentasjon 
Vi forbeholder oss retten til, uten forvarsel, å foreta endringer 
av tekniske data i våre datablad. 
 
15. Unntak 
Disse alminnelige betingelser gjelder i den utstrekning de ikke 
fravikes ved skriftlig overenskomst. 
 


