LEVERINGS- OG
SALGSBESTEMMELSER FOR
FERDIG MONTERT PRODUKTER AV
01.01.21
1
For våre arbeider og leveranser gjelder NS 8417 som
sammen med tilbudsbrev og leverings- og
salgsbestemmelser utgjør vårt komplette tilbud.

12
27.2 -tilføyelse: Det trekkes ikke innestående med
mindre det er spesielt avtalt.

2
Punktene nedenfor gjelder som supplement til og i
stedet for NS 8417 og er angitt med tilsvarende punkt
i NS 8417.

13
27 -tilføyelse: Dersom oppdragsgiver er entreprenør og
konkurs inntreffer eller insolvens inntreffer, skal
følgende tilleggspunkter gjelde:

Med byggherre er å forstå vår oppdragsgiver.
3
14 -tilføyelse: Leveransen baserer seg på teoretiske
mål gitt av byggherren og det forutsettes følgende
toleransegrenser:
Lengdemål: +/- 10 mm
4
18.7 -stillaser, lifter og heiser stilles vederlagsfritt til
vår disposisjon. Forutsetter fremkommelig ved bruk
av lift.
Videre forutsettes låsbar lagerplass for materialer og
verktøy samt spisebrakke vederlagsfritt stilt til vår
disposisjon.
5
-byggeplassen skal være disponibel for våre
montører også utenfor normal arbeidstid.
6
14 -tilføyelse: Foringer, beslag mot tilslutninger,
utsparinger, etterflikk, gjenstøpninger eller andre
støpe- eller bygningsmessige arbeider er ikke med i
prisen med mindre dette uttrykkelig er beskrevet i
tilbudet.
7
8 -det forutsettes at byggherren holder
brannforsikring og også holder leveransen forsikret
for andre forhold etter deloverleveringer iflg. pkt. 8 i
våre Leverings- og salgsbestemmelser.
8
37 -Ferdige delleveranser eller kapitler hvor ikke
lenger NordicRailing AS er tilstede og kan
kontrollere annen byggevirksomhet, skal del
overleveres til byggherren som overtar risikoen
etter dette punktfrem til overtagelse.
9
34 -tilføyelse: Tilbudt leveranse baserer seg på
kontinuerlig montasje og avvik betinger pristillegg
etter årsaker nevnt i NS 8417 pkt. 34.1.3
10
27 -tilføyelse: Ved kontrakt eller bestilling
faktureres 1/3 av kontraktsbeløpet inkl. m.v.a.
Inntrekking skjer forholdsmessig i den løpende
fakturering til hele beløpet er inntrukket.
11
27 -tilføyelse: 1/3-dels faktura betales før oppstart.

a.

Garantier stilt av oss blir automatisk avlyst og
skal returneres ved konkurs.

b.

Oppdragsgiver samtykker i transporterklæring
for oppgjør direkte fra byggherren hvis
tilfredsstillende garanti for oppgjør ikke kan
stilles.

c.

NS 8417 pkt. 46 for heving av kontrakt kommer
til anvendelse under disse forhold.
14

GENERELLE PUNKTER:
a.

NordicRailing AS benytter
kontraktsmedhjelpere til alt utførende arbeid.
NordicRailing sin representant følger opp
kontraktsmedhjelpere.

b.

Hvis oppdragsgiver bare velger å benytte deler
av tilbudet betinger dette prisjustering på det
som blir benyttet.

c.

Ettervask og rengjøring inngår ikke i tilbudet.

d.

Leverte varer tilhører NordicRailing AS
inntil de erfullt ut betalt. Det gjelder selv om
varene er levert til sluttkunde jfr. lov om
salgspant.

e.

Det stilles ikke sikkerhet fra partene jfr. Pkt 7,
med mindre dette avtales spesifikt mellom
partene.

f.

Kunden godkjenner tegninger som endelig
bestilling på mål, utforming, farge go glasstype.
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SÆRSKILTE PUNKTER VEDR. GLASS:
a.

Rengjøring av glass omfatter kun fjerning av
glass-merkelapper.

b.

Tildekking av glass i byggetiden inngår ikke
med mindre dette spesielt fremgår av tilbudet.

b.

Slipe- og sveisesprut påført våre produkter av
andre oppdragsutøvere i bygget vil istandsettes
og faktureres særskilt.

