
Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Fiizk Protection AS 

1)   Anvendelse
FiiZK sine salg og leveringer reguleres av dette dokumentet med mindre annet er skriftlig avtalt. 
Kjøpers generelle eller spesielle kjøpsbetingelser har ikke gyldighet med mindre FiiZK skriftlig har godkjent 
disse. Alle priser er ex.mva.

2)   Tilbud og aksept
Et tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres innen angitt frist. 
Tilbud eller avtaler som FiiZKs representanter formidler, blir gjeldende ved skriftlig bekreftet tilbud, tilbudsbrev 
eller ordrebekreftelse.
Tilbud gis med forbehold om at det ikke inntrer vesentlige endringer i priser på råvarer, valutakurser, fraktrater 
mv. i tiden frem til varen bestilles eller leveranse skjer. I slike tilfeller har FiiZK rett til å justere sine priser 
tilsvarende. Priser i tilbud er kalkulert på grunnlag av det aktuelle volum.  
Ved endring av volum tas det forbehold om endringer.

En ordrebekreftelse anses som forpliktende når skriftlig bekreftelse er mottatt fra kunde, også per epost.

3)   Frakt og leveringsbetingelser
Om ikke annet er avtalt leveres varene EXW fra angitt FiiZK lager produksjonssted. 
Der frakt organiseres av FiiZK på vegne av kunde, belastes et administrasjonsgebyr på 1% av fraktbeløpet.

4)   Leveringstid
Om ikke annet er avtalt leveres varene EXW fra angitt FiiZK lager produksjonssted. 
Der frakt organiseres av FiiZK på vegne av kunde, belastes et administrasjonsgebyr på 1% av fraktbeløpet.

5)   Avbestilling og retur
Omkostninger ved avbestilling belastes kunden. 
Spesialproduserte og spesialbestilte varer kan ikke avbestilles. 
Retur av lagerførte varer kan kun skje etter avtale og for kundens regning og risiko. 
Det påregnes et returgebyr på 15% for lagerførte produkter.

6)   Betalingsbetingelser
Ordre faktureres med 14 dager forfall fra fakturadato. Overskrides betalingsfristen har FiiZK krav på lovens 
morarente av det til enhver tid utestående beløp. Dersom kjøperen ikke har betalt innen 30 dager etter forfall, 
kan FiiZK gjennom skriftlig meddelelse til kjøper, heve avtalen, og i tillegg til morarente kreve erstatning hos 
kjøperen for lidt tap. Om ordre leder til særskilte utlegg for FiiZK under produksjonstiden, 
kan FiiZK kreve forskuddsbetaling for deler av, eller hele ordre beløpet. 
For papira faktura belastes fakturagebyr på kroner 59,-.

7)   Salgspant
FiiZK skal ha salgspant i de leverte varer til sikkerhet for hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og 
omkostninger, jf panteloven §§ 3-14 til 3-22.
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8)   Reklamasjon
Kjøper skal gi skriftlig melding (reklamasjon) til FiiZK om feil eller mangler ved de leverte varer uten ugrunnet 
opphold og senest innen 3 arbeidsdager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. 
Ved transportskader skal transportør varsles uten opphold. FiiZK skal varsles om FiiZK er fraktbetaler eller har 
organisert frakten på vegne av kunde. 

Dersom kjøperen ikke skriftlig reklamerer over feil/mangler innen de nevnte frister, kan kjøperen miste retten 
til å fremsette slike krav. FiiZK har rett til å reparere varen eller erstatte den med tilsvarende innen rimelig tid.

Plikten til reparasjon/erstatning bortfaller dersom det er foretatt konstruksjonsmessige forandringer på varen, 
ved feilmontering, mangelfullt vedlikehold eller feilaktig bruk.
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9)   FiiZKs ansvar for feil og mangler
FiiZK skal avhjelpe feil eller mangler som forelå på leveringstidspunktet og som kjøper reklamerer over i 
henhold til punkt 8) innen ett år etter levering. FiiZK kan avgjøre om dette skal skje i form av utbedring eller 
omlevering.

Dersom kjøperen har reklamert og det viser seg ikke å foreligge feil/mangler som FiiZK svarer for, 
har FiiZK rett til kompensasjon fra kjøperen for arbeid og kostnader knyttet til reklamasjons-behandlingen.

FiiZK har intet ansvar for feil eller mangler utover plikten til å avhjelpe iht. første avsnitt punkt 9). 
FiiZK er således ikke ansvarlig for tap som feil/mangler måtte forårsake, herunder driftstap, tapt fortjeneste 
eller andre økonomiske konsekvenstap. FiiZK har heller ikke ansvar for tap som følge av forsinkelse, 
herunder driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.

10)   Leveringshindringer/force majeure
Hvis det inntrer forhold utenfor FiiZKs kontroll som hindrer eller i urimelig grad vanskeliggjør FiiZKs oppfyllelse 
av avtalte forpliktelser, er FiiZK uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder f.eks. krig, mobilisering, rekvirering, 
beslagleggelse, endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud, arbeidskonflikter, utilstrekkelig 
tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann og fabrikkuhell samt mangler/feil ved leveranse fra 
underleverandør eller forsinkelser av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette 
punkt.

Er leveringshindringen varig, kan hver av partene i slike tilfeller heve avtalen for så vidt gjelder den/de berørte 
leveranse(r). Er leveringshindringen av midlertidig varighet, kan leveringstiden kreves utsatt.

Så fremt en part ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må vedkommende 
uten ugrunnet opphold skriftlig underrette den annen part.

11)   Tvister. Lovvalg
Enhver tvist mellom kjøperen og FiiZK knyttet til innholdet i disse salgs- og leveringsbetingelser, 
herunder avtaler inngått i tilknytning til dem, skal forsøkes løst ved forhandlinger. 
Dersom utenrettslige forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten løses etter norsk rett ved ordinær 
domstolsbehandling med Trøndelag tingrett som verneting.


