Kontrakt om kjøp og levering av varmepumpe/-utstyr
r
Mellom
SELGER:
Navn:

Org.nr./ mva.:

Adresse:

Postnr.:

Tlf.:

Mobiltlf.:

Poststed:
Telefax:

E-post:

Selgers ordre-/fakturanr.:

og
KJØPER:
Navn:

Pers.nr.:

Adresse:

Postnr.:

Tlf.:

Mobiltlf.:

Poststed:
Tlf. arbeid:

E-post:

er det inngått slik avtale om kjøp og levering av varmepumpe/varmepumpeutstyr:

A. Produkt
Stk.

Produktnavn/-beskrivelse

Bruks- og vedlikeholdsveiledning følger med produktene
Evt.: Veiledninger medfølger ikke, og Kjøper er informert
om bakgrunnen for og betydningen av dette.

Evt. teknisk spesifikasjon

Beløp

Omkostninger
Sum
Mva.
Totalsum

B. Installasjon
Produktet skal leveres ferdig installert, og prisen for installasjon er inkludert i ovennevnte kjøpesum. Evt. installasjonsbeskrivelse er angitt i tilbud eller annen dokumentasjon som Bilag 1 til denne avtale.
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C. Vedlegg – spesifikasjoner m.v.
I den utstrekning Selger har utarbeidet vurderinger/kalkyler/analyser av produkter som leveres til Kjøper, og/eller angitt
installasjonsmåte/-betingelser, i tilbud eller på annen måte, er dette inntatt som Bilag 1 til denne avtale. Det samme gjelder
evt. ytterligere spesifikasjoner av og om produktene utover bruker-/vedlikeholds-/installasjonsveiledning.
Selgers vurderinger og evt. kalkyler/analyser som er gitt overfor Kjøper i anledning leveransen er basert på de opplysninger
som er gitt fra Kjøper og på Selgers kunnskap om det leverte produkt, klimatiske forhold på installasjonsstedet, de fysiske
anleggsforhold på installasjonsstedet m.v. Selgers vurderinger/kalkyler/analyser er for øvrig basert på aksepterte beregningsmetoder og gir kun uttrykk for overslag/veiledende verdier, og må forstås med de toleranser og avvik som er vanlig i
følge standard for vedkommende produkt.
D. Levering – leveringssted
Ettersom installasjon er avtalt som en del av Selgers forpliktelser, jfr. pkt. B ovenfor, anses levering for å ha skjedd i det
installasjonen er ferdig utført og evt. igangkjøringsskjema vedlagt som Bilag 2 er utfylt fra Selgers side. Levering skal skje
ved installasjon på
Kjøpers ovennevnte adresse.
Følgende annen adresse:

E. Leveringstid
Om leveringstid, er følgende avtalt:
Levering skal skje innen den
Leveringstid skal avtales senere.

(dag

(mnd

(år)

I den utstrekning levering ikke lar seg gjennomføre til avtalt tid som følge av forhold på Kjøpers side 14, utskytes leveringstiden og ny tid for levering må avtales mellom partene. Begge parter plikter i så fall å bidra til at levering kan gjennomføres så
snart som mulig.
F. Betaling av kjøpesum
Betaling av totalsummen angitt i pkt. A ovenfor skjer i sin helhet
Ved kontraktens undertegning.
Ved levering.
Iht. følgende avtale:

G. Særskilte vilkår
Det er avtalt følgende særskilte vilkår (er intet angitt, er intet særskilt avtalt):

De ovennevnte bestemmelser sammen med de vedlagte salgs- og leveringsvilkår regulerer Selgers og Kjøpers rettigheter og
forpliktelser. Kjøper bekrefter ved sin nedenstående underskrift å ha gjort seg kjent med og godtatt disse vilkår.

Sted/dato:

Som Selger:

Som Kjøper:

Bilag 1: Evt. dokumentasjon fra Selger
Bilag 2: Evt. igangkjøringsskjema
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Alminnelige salgs- og leveringsvilkår; forbrukerkjøp
1. Forbrukerkjøpsloven – avtalen
Nærværende avtale er basert på at avtalen gjelder et salg av
et produkt hvor verdien av produktene overstiger verdien av
evt. installasjonsarbeider o.l., og på at salget skjer til forbruker. Dette innebærer at forbrukerkjøpslovens regler kommer til anvendelse på forholdet mellom Selger og Kjøper, i
tillegg til bestemmelsene i denne avtale.
Hvis forholdet ikke anses som forbrukerkjøp etter forbrukerkjøpsloven, gjelder kjøpslovens alminnelige regler med tillegg
av evt. særlige avtalevilkår for næringskjøp istedenfor forbrukerkjøpsloven og de nærværende vilkår.
2. Risikoens overgang
Fra levering skjer har Kjøper risikoen for enhver skade som
produktet måtte bli påført eller utsatt for, og Kjøpers plikt til å
betale kjøpesummen faller ikke bort ved at produktet deretter
går tapt, skades eller minskes som følge av hendelse som
ikke beror på Selger. Unnlater Kjøper å overta produktet selv
om leveringstidspunktet er kommet, har Kjøper risikoen for
tap eller skade som følge av egenskaper ved produktet selv.
3. Produktets egenskaper
Produktet skal være i samsvar med de krav til art, kvalitet og
andre egenskaper som fremkommer av denne avtale og passe
for de formål som produktene normalt brukes til. Med mindre
det fremgår noe annet av denne avtale, er Selger ikke kjent med
at produktet skal passe for et bestemt formål for Kjøper.

6. Kontraktsbrudd fra Kjøpers side
Dersom Kjøper ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter
etter avtalen kan Selger kreve oppfyllelse og/eller erstatning,
eller heving og/eller erstatning, etter forbrukerkjøpslovens
bestemmelser. Selger kan utøve hevingsrett selv om
produktet allerede er overtatt av Kjøper.
Dersom Kjøper er gitt kreditt kan Selger ved forsinket betaling
av hele eller deler av kjøpesummen kreve produktet tilbakeført og økonomisk oppgjør etter bestemmelsene i kredittkjøpsloven.
Dersom Kjøper ikke overholder omsorgs- eller evt.
forsikringsplikt eller forsøker å foreta videresalg av produkt
som er beheftet med salgspant forfaller hele kjøpesummen
omgående til betaling.
7. Reklamasjon – reklamasjonsperiode
Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende en mangel må han innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen gi Selger melding hvor mangelen påberopes og hvor det
angis hva feilen består i eller hvordan denne viser seg.
Reklamasjon må skje senest 2 år etter den dag Kjøper overtok produktet. Er produktet eller deler av produktet ved vanlig
bruk og vedlikehold ment å vare vesentlig lenger og gjelder
et forbrukerkjøp, er fristen likevel 5 år for så vidt gjelder slike
produkter/deler.

4. Avbestilling
Avbestilling i forbrukerkjøp kan kun skje før levering og mot
erstatning for Selgers fulle økonomiske tap. Retur etter levering fritar ikke Kjøper fra å betale kjøpesummen.

8. Salgspant
Dersom Kjøper gis kreditt for kjøpesummen eller noen del av
denne, har Selger salgspant i de leverte produkter.

5. Kontraktsbrudd fra Selgers side
Dersom produktet ikke blir levert eller blir levert for sent,
og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på hans side, kan
Kjøper gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser etter forbrukerkjøpslovens bestemmelser.

Selger har i slike tilfeller salgspant i de leverte produkter til
sikkerhet for kjøpesum eller ubetalt del av denne, med tillegg
av renter etter morarenteloven og saksomkostninger som den
forsinkede betaling medfører. Salgspantet opphører først når
kjøpesummen, med nevnte tillegg, i sin helhet er betalt.

Det samme gjelder dersom det foreligger mangler ved
produktet. Selger har rett til å avverge krav om prisavslag
og heving ved å tilby retting eller omlevering etter nærmere
bestemmelser om dette i forbrukerkjøpsloven.

Kjøper er ikke berettiget til videresalg av produkt beheftet
med salgspant før den samlede kjøpesum, med tillegg av
renter og omkostninger, i sin helhet er betalt. Kjøper er forøvrig forpliktet til å besørge nødvendig vedlikehold av og til å
behandle produkt beheftet med salgspant med varsomhet slik
at unødvendig skade eller verdiforringelse unngås.

Feil ved det leverte produkt som oppstår som følge av
Kjøpers manglende vedlikehold eller som på annen måte
skyldes Kjøpers forhold, er ikke Selgers ansvar .
Kjøper kan ikke kreve erstatning etter forbrukerkjøpsloven for
tap som følge av personskade eller for tap i Kjøpers næringsvirksomhet.
Forandring av fabrikasjonsmodell mellom kontrakts-inngåelsen og avtalt leveringstid gir ikke Kjøper krav mot Selger på
endret levering.

9. Tvist og verneting
Dersom det oppstår tvist om partenes rettigheter og plikter
etter denne avtale, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger.
Partene plikter med 2 - to - ukers varsel å delta i forhandlinger
hos Selger, såfremt dette er forlangt av en av partene.
Dersom tvisten ikke løses etter forhandlinger, skal den avgjøres ved de alminnelige domstoler. Partene vedtar Selgers
registrerte forretningssted som verneting.
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