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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 

VEDLEGG TIL KONTRAKT / ORDREBEKREFTELSE 

1. BETINGELSER 

1. 1 Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser legges til grunn for alle leveranser med 

mindre de ikke uttrykkelig er satt til side i skriftlig avtale mellom partene. Andre betingelser, 

eller kjøpers egne innkjøpsvilkår gjelder ikke uten at disse eventuelt er skriftlig akseptert av 

Containergruppen AS  (heretter CGN). 

2 SALG, TILBUD, KVALITET 

2.1 Hvis annet ikke er spesifisert i avtale, leveres CGN sine produkter i standard utførelse og 

dimensjonering. 

2.2 Opplysninger om vekt, dimensjoner, ytelser, pris, tekniske og andre data i prospekter, 

kataloger og brosjyrer m. m. er å regne som veiledende, og er ikke bindende for CGN, med 

mindre bestemte spesifikasjoner er uttrykkelig skriftlig inkludert i avtalen. 

2.3 Fremsatt tilbud er ikke bindende ut over det som er uttrykt i skriftlig form. 

2.4 Produkter settes ikke i produksjon, og/eller utleveres ikke, før ansvarlig person hos kjøper 

har godkjent, signert og returnert kontrakt/ bekreftelse. Ved endring av ordre senere enn 3 

dager etter ordredato, faktureres et gebyr min. Kr.500,- pr. ordrelinje som endres p.g.a. 

kostnader dette medfører ved endring av tegninger og produksjons underlag.               

Endringer etter produksjonsstart tilleggs faktureres i.h.t. konsekvens.                                                                 

2.5 Pris er gitt med bakgrunn i valutakurs på tilbuds-/ordredato. Den følger tilbudets 

gyldighet/ ordredato dersom ikke annet er avtalt. CGN forbeholder seg retten til prisjustering 

etter denne dato ved endring mellom Norske kroner og CGN innkjøpsvaluta, Råvarepriser, 

BAF(Bunkers/drivstoff tillegg), offentlige avgifter og annet som CGN ikke rår over.     

Fastpris fra ordredato til fakturering må være skriftlig avtalt ved bestilling. 

3 LEVERING/ LEVERINGSTID 

3.1 Angitt leveringstid er kun veiledende, og kan ikke danne grunnlag for 

misligholdsbeføyelser i form av heving og/eller erstatning, med mindre annet er skriftlig 

avtalt. 

3.2 Ved produksjonsordre beregnes angitt leveransetid fra den dato signert kontrakt/ 

ordrebekreftelse og event. vedlagte tegninger er mottatt av CGN og kommet til CGN`s 

kunnskap. Levering direkte til kunde er DDP (Incoterms 2010) dersom ikke annet er avtalt.    

Det forutsettes at vei frem til leveringsadresse er fullt kjørbar og tillatt for vogntog med på 

ordre angitt last, og at det ikke er høyde- eller andre begrensninger. På vinterstid må adkomst 

og lossested være strødd eller på andre måter sikret slik at adkomst og lossing kan foregå 

forsvarlig og uhindret. Det vil alltid være sjåførens vurdering som er gjeldende hvorvidt 

denne oppfatter kjøring og lossing forsvarlig. Det er kundens ansvar i god tid før levering å 

angi alternativ kjørerute og sikre adkomst/lossested.. CGN forbeholder seg retten til å 

fakturere ekstra tidsforbruk eller andre kostnader som følge at kunde ikke har gitt tilstrekkelig 

beskjed eller ved strakstiltak som må gjøres slik at levering kan foregå som forutsatt. 

3.3 Kjøper kan ikke kreve erstatning eller heve en avtale om kjøp ved forsinkelse med mindre 

dette er særskilt avtalt, eller forsinkelsen er helt urimelig. 

3.4 Dersom kjøper ikke henter de bestilte varer/produkter innen rimelig tid etter at CGN har 

gitt varsel om at varene er klar for levering, eller gjør egne tiltak for at varen kan sendes, har 



 

CGN Salgs- og lev.  betingelser Utgave. 03.18 Containergruppen Norge AS  

 11.04.2018 

 
 

 

CGN rett til å sende varen/produktet for kundens regning og risiko.                                       

3.5 Kunde(mottaker) er ansvarlig for lossing og utstyr for lossing dersom ikke annet er 

skriftlig avtalt. Dersom vår representant / sjåfør oppfatter lossingen å være uforsvarlig i 

forhold til HMS og/ eller at utstyr, kjøretøy eller produktene kan bli skadet. Herunder at 

kundens losseutstyr er sertifisert og godkjent for løft / relevant bruksoppgave, har denne rett 

til å stoppe lossingen. CGN blir umiddelbart varslet. Dersom kunde ignorerer og fortsetter 

lossingen er dette fullstendig på egen risiko, og relevant reklamasjonsrett på produktene 

bortfaller med øyeblikkelig virkning. Vår representant har i enhver rett til å dokumentere 

situasjonen ved å ta bilder/video og skrive en avviksrapport. Kunde kan påklage overfor 

CGN, men da skal tilsvarende dokumentasjon fremlegges. 

  

4 FORSENDELSE/RISIKO 

4.1 Produktet/varen utleveres FCA ved angitt lager (incoterms 2010), eller lastet på bil for 

videre transport, med mindre annet er avtalt. 

4.2 Ved levering FCA lager, plikter kjøper i god tid før varen ventes klar, å gi nøyaktig 

instruksjon om ønsket forsendelsesmåte. 

Hvis ikke varer er avhentet innen 3 virkedager etter avtale vil CGN sende varene for kjøpers 

regning med første ledige transportør.                                                                                     

 

5. FORCE MAJEURE 

5.1 Dersom det oppstår situasjoner utenfor CGN sin kontroll som forhindrer leveranse i rett 

tid eller umuliggjør leveransen, utelukker det krav om heving, erstatning eller andre 

misligholdsbeføyelser fra kjøper. Slike situasjoner kan for eksempel være brann, krig, 

arbeidskonflikter, naturkatastrofer, mobilisering, opprør og uroligheter.  

5.2 Dersom CGN ønsker å påberope seg situasjoner som her nevnt, plikter CGN å underrette 

kjøper uten ugrunnet opphold. 

6 REKLAMASJON 

6.1 Reklamasjon må fremsettes så snart feil er oppdaget, og senest 7 kalenderdager etter 

levering. Reklamasjonen skal fremsettes skriftlig, vedlagt utfylt reklamasjonsrapport, 

billedmateriale og event. andre relevante opplysninger. Kjøperen taper sin rett til å gjøre 

feilen gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget den eller burde 

oppdaget den, gir CGN skriftlig melding om dette.  

6.2 For at produkt/vare skal ha mangel i kjøpsrettslig forstand, må det foreligge et klart avvik 

fra hva som er avtalt. Dersom CGN erkjenner at det foreligger slik mangel, kan CGN velge 

mellom å avhjelpe mangelen, foreta omlevering, eller fremsette tilbud om kompensasjon. 

CGN krever at kontroll som grunnlag for reklamasjon utført av kunde eller 3.person skal 

utføres av sakkyndig. Vedkommende må inneha relevante sveise-sertifikater, eller for kontroll 

av overflatebehandling gjennomført opplæring i NS476. Kalibrering av måleutstyr må 

fremlegges.                                                                      

Toleranser på dimensjon og form for stålplater 3mm eller tykkere er i.h.t til NS-EN 10029. 

2mm. er i.h.t. NS-EN-10051. 
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6.3 Dersom kjøper foretar utbedringer uten etter avtale og godkjennelse av CGN, skjer dette 

for kjøpers egen regning og risiko. Slik retting hindrer senere krav om retting eller prisavslag 

fra kjøper.  

6.4 CGN sitt ansvar er i alle tilfelle begrenset til varens fakturaverdi. CGN har ikke ansvar for 

skader som oppstår i den videre anvendelse av produktet, eller andre former for indirekte 

skade eller tap som forårsakes ved, eller i forbindelse med anvendelse. 

7 PATENTER OG RETTIGHETER 

7. 1 Utstyr og tegninger som utarbeides av CGN i forbindelse med ordre, er CGN sin 

eiendom. Utstyr eller tegninger utleveres normalt ikke for bruk hos kjøper eller andre 

bedrifter. 

7.2 Ved overlevering av tegninger og/eller utstyr fra kjøper for produksjon hos CGN, 

garanterer kjøper at tredjemanns patenter eller rettigheter ikke krenkes. Dersom det likevel 

viser seg at tredjemanns rettigheter krenkes, er kjøper ansvarlig overfor tredjemann.                                  

7.3 Tegning/konstruksjon av nye produkter eller varianter initiert av kunde, men som ikke 

fører til bestilling blir belastet kunde. Kunde er på forhånd opplyst om dette.  

 

8 BETALINGSBETINGELSER 

8.1 Betalingsbetingelser er fakturadato pluss 10 dager dersom annet ikke er skriftlig avtalt. 

8.2 Ved forsinket betaling plikter kjøper å betale den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente 

i henhold til Forsinkelsesrenteloven av 17. des. 1976 nr. 100.                                                        

Oppfølging av sendte faktura og betalingsfrister kan utføres av eksternt firma. 

8.3 Dersom kjøpers bestilling betinger finansiering av ordren, plikter kjøper å opplyse om 

dette, samt fremskaffe finansieringstilsagn fra finansinstitusjon før ordren effektueres. 

Dersom kjøper unnlater å gi slik opplysning, har CGN rett til å fremsette 

misligholdsbeføyelser overfor kjøper. 

8.4 CGN forbeholder seg eiendomsrett til salgstingen inntil kjøpesummen med tillegg av 

renter og omkostninger er fullt betalt, eller rett til å ta salgstingen tilbake ved 

betalingsmislighold. Dette forhold skal anses som en avtale om salgspant i de leverte 

produkter/varer, jfr Lov om pant §3-14, jfr 3-22.  

Eiendomsforbeholdet/salgspantet har rettsvern ved underskrift av denne avtale, og skal være 

avtalt senest samtidig med at salgstingen blir overgitt til kjøperen. 

8.5 CGN forbeholder seg retten til å kreve at kjøper stiller sikkerhet for riktig og rettidig 

betaling. Betaling på forskudd og sluttoppgjør før levering, kan erstatte krav om manglende 

sikkerhet.  

8.5 Når varene er klar for transport til kunde eller klar for henting av kunde, og dette er meldt 

til kjøper, blir den fakturert. 

9 TVISTER 

De tvister som måtte oppstå i forbindelse med leveransen eller denne avtalen, skal først 

forsøkes løst ved samtaler innen 30 dager fra det tidspunkt en av partene har fremsatt krav om 
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dette. Slikt krav må fremsettes innen 30 dager etter at en av partene ønsker å gjøre et krav 

gjeldende. Partene vedtar Hedmarken tingrett som verneting.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


