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Salgs- og leveringsbetingelser for GJERSØE & PARTNERE AS 
 

 
1. Ordre 
 
Ordre anses inngått når kunden har mottatt kopi av skriftlig 
ordre, eller at avtalt annuleringsfrist er utgått. 

 
2. Pris og prisforbehold/forutsetninger 
 
Alle priser er eksklusiv mva. Ved prisendring fra produkt-
leverandør tas det forbehold om prisendring til kunde. 
Dersom transport, forsikring/assuranse, offentlige avgifter og 
gebyrer, skatter, tollsatser, frakt, valutakurser eller annet 
relevant endres i forhold til betingelser ved avtalens 
inngåelse, har GJERSØE & PARTNERE AS rett til å justere 
prisen tilsvarende endringen(e) 
 
I prisen inngår ikke: Meromkostninger som følge av at 
bestiller ønsker endringer eller tillegg etter avtalens inngåelse. 
Meromkostninger som følge av forsinkelse eller andre 
forhold som må tilskrives bestilleren.  

 
3. Levering 
 
Leveringen anses skjedd når varen er kommet frem til 
leveringsadressen. 
 
GJERSØE & PARTNERE AS er ikke erstatningsansvarlig 
for bestillerens driftstap, følgeskader, tapt fortjeneste eller 
annet direkte eller indirekte tap, eller tap bestilleren har 
ovenfor tredjemann. 

 
4. Retur 
 
Retur skal på forhånd godkjennes.  
Varer som returneres må være original emballasje. Retur vil 
bli kreditert med maksimalt 80 % av fakturabeløpet. 
 
5. Avvikende antall/kvantum 
 
GJERSØE & PARTNERE AS er forpliktet til å levere fullt 
antall og sørge for at dette såvidt mulig tilsvarer bestilt 
kvantum.  
 
Ved levering av avvikende antall i h.h.t. inngått avtale, skal 
det ved fakturering gjøres et fradrag eller tillegg i 
overensstemmelse med oppdragets pris i forhold til bestilt 
antall. 

 
6. Betaling 
 
Betaling skal skje innen 10 dager etter fakturadato dersom 
ikke annet er avtalt. Betaling har funnet sted når beløpet er 
registrert på konto disponert av GJERSØE & PARTNERE 
AS. 
 
Ved for sen betaling belastes morarenter med 8.75 p.a., samt 
det til enhver tid gjeldende purregebyr. 
GJERSØE & PARTNERE AS har salgspant i varene inntil 
betaling har funnet sted, og forbeholder seg retten til å stanse 
ordre under levering dersom kunden ikke har betalt en forfalt 
fordring. 

 
Ved reklamasjon har bestiller bare rett til å holde tilbake den 
del av fakturabeløpet som er omtvistet. Holdes et slikt beløp 
tilbake skal det forrentes, dersom reklamasjonen ikke blir tatt 
til følge. 
 
7. Reklamasjon/Mangler 
 
Fabrikasjonsfeil på ny og ubrukt vare blir byttet eller 
kreditert. Oppdages feilen etter en tids bruk, sørger vi for 
reparasjon så fremt dette ikke vil svekke varens kvalitet/verdi. 
Utfallet av en reklamasjon må av og til bestemmes av 
produsent, og kunden må derfor regne med at det kan ta litt 
tid.  
 
Oppfatter kunden leveringen som mangelfull må han 
reklamere snarest og innen 8 dager. Dersom bestilleren 
reklamerer for sent, mister han muligheten til å gjøre 
mangelen gjeldende. 
 
Dersom det rettidig reklameres over en mangel som ikke er 
mer graverende enn at det leverte produkt kan benyttes til sitt 
formål, begrenses bestillerens krav til et eventuelt prisavslag. 
 
GJERSØE & PARTNERE AS er ikke erstatningspliktig for 
bestillerens driftstap, følgeskader, tapt fortjeneste eller annet 
direkte eller indirekte tap, eller tap bestilleren har ovenfor 
tredjemann. 
 
Alle innsendte reklamasjoner må merkes med 
reklamasjonsgrunn og kundenavn/firmanavn. Se pkt. 4. 
 
8. Garanti 
 
GJERSØE & PARTNERE AS følger til enhver tid gjeldende 
garantier fra den enkelte produsent/leverandør.  
 
9. Ansvarsbegrensning 
 
Såfremt levering hindres p.g.a. force majeure, er GJERSØE 
& PARTNERE AS ikke forpliktet til å opprettholde 
leveringstid i h.h.t. avtale eller til å betale erstatning for 
forsinket eller uteblitt levering. 
 
GJERSØE & PARTNERE AS har ikke ansvar for rettelser i 
ordre som bestilleren har rettet til oss etter at 
annulleringsfristen har utløpt. 

 
10. Tvister, rettsvalg og verneting 
 
Ved inngåtte avtaler gjelder disse salgs- og 
leveringsbetingelser. 
 
Ved tvister mellom partene om forståelsen og 
gjennomføringen av avtale, er partene enige om å først 
forsøke å få disse løst ved forhandlinger. 
 
Oppnås ikke enighet skal tvisten løses i henhold til Norsk lov 
ved Indrefollo Tingrett som verneting.

 


